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গত], 11 

হ্চনা 
€ প্রথম সংস্করণ ) 

্বামী বিবেকানন্দ-শতবাধিকীর পুণ্যবৎসরে নানাজনে নানাভাবেস্তার 

'লোকোত্রর প্রতিভার কথ! আলোচন! করেছেন। এএ-গ্রন্থে হ্বামীজীর সাহিত্য- 
প্রতিভা এবং বিশেষভাবে বাংলাসাহিত্যে তার দানের কথাই আলোচিত। 

সন্গ্যাসগ্রহণের আগে স্বামী বিবেকানন্দ কোনে। মৌলিক গ্রন্থ রচনা করে- 

ছিলেন, এমন প্রমাণ পাই নি । তবে একটি সংগীত-সংকলন-গ্রস্থের সংকলনকার্ষে 

তার অনেকটা হাত ছিল, এ কথ! নিশ্চিত। বইটির নাম ““সঙ্গীতকল্পতরু'-_ 
শ্রীনরেজ্জনাথ দত্ত, বি. এ. ও শ্রীবৈষ্ণবচয়ণ বসাক কর্তৃক সংগৃহীত ।* এই সংগীত- 

. সংকলনটির প্রথম সংস্করণের ৯* পৃষ্ঠাব্যাপী তভূমিকাটি নরেন্দ্রনাথের লেখা 

হওয়াই ম্বাভাবিক। 

পরবর্তী জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্যপ্রতিভার হুত্রপাত তার পঞ্জ- 

সাহিত্যে। “পরিব্রাজক ভ্রমণকাহিনীটিতেও এই পত্রসাহিত্যের লক্ষণ আছে। 

পরিব্রাজক, প্রাচা ও পাশ্চাত্য, ভাববার কথা, বর্তমান ভারত, এবং পত্রাবলী 

সম্বন্ধে বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করে শেষ কয়েকটি অধ্যায়ে বিশেষভাবে 

স্বামীজীর কবিসতাসম্বন্ধে বক্তব্য নিবেদন করতে চেয়েছি । 

ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে আলোচনা-গ্রসঙ্গে শ্বামীজী একবার বলেছিলেন ষে, 

শ্রীরামকৃষ্ণকে বাইরে থেকে কেবল ভক্তিময় মনে হলেও, ভিতরে ভিতরে তিনি 

ছিলেন পূর্ণজ্ঞানী, আর বাইরে থেকে তাকে (স্বামীজীকে ) কেবল জ্ঞানী মনে 
হ'লেও অন্তরে অস্তরে তিনি পরিপূর্ণ ভক্ত ।, বিবেকানন্দ-সাহিত্য আলোচনা 

করতে গিয়ে তার মনীষার অভ্তমিহিত কবিসত্তাই আমাকে বেশী মুগ্ধ করেছে। 
এ প্রসঙ্গে ধাদের চিন্তাধারা ও সন্গেহ উৎসাহের কাছে আমার খণ সবচেয়ে 

বেশী, তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে মনে পড়ছে স্বামী নিরাময়ানন্দজীর কখ1। রামকৃষ্ণ 
ঠ ও মিশনের বাংল। মুখপত্র 'উদ্বোধনে'র বর্তমান সম্পাদক স্বামী নিরাময়া- 
নন্দজী-সম্পাদিত “স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' আজ বজবাসীর ঘরে ঘরে, 

্বামীজীর বাণী পৌছিয়ে দিয়েছে। আশৈশব তার সন্মেহ পথনির্দেশ আমার. 
জীবনে মহাসম্পদন্বরূপ। হ্বামীজীর সাহিত্য প্রতিভা স্বঘ্ধে আলোচনার পরের ' 
আমি তার কাছেই পেয়েছি । ভি 



[ছুই ] 

আলোচনার মধ্য দিয়ে আর ধাদের চিন্তাধারা আমাকে ধন্য করেছে, তাদের 

মধো উদ্বোধন-কার্ধালয়ের বতমান অধ্যক্ষ শ্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী মহারাজ এবং 

নরেন্্রপুর রামরুষ্জ মিশনের আশ্রমের সম্পাদক স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর কথা 

বিশেষভাবে মনে পড়ছে। বেলুড় মঠের গ্রস্থাগারিক স্বামী ত্যাগানন্দজী 

মূল্যবান সাহাধাদানে উপকৃত করেছেন। এদের সকলের ডে আমার 

ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই । 

নরেন্্রপুর রামরুষ্ণ মিশন আশ্রম লোকশিক্ষা পরিষদের পরিচালক শ্রন্থেয় 

শ্রীগিরিজাশঙ্কর শুরু স্বামীজীর প্রতিরূতির ব্লকটি দিয়ে এ গ্রস্থের সৌষ্টববর্ধন 

করেছেন। আশ্রমের শিল্পী শ্রীমশেষ মিঅ ও কর্ধী শ্রীনির্লকান্তি গুহের উৎসাহ 

ও নির্দেশ এ প্রসঙ্গে ম্মরণীয় | গ্রস্থাকারে এই প্রবন্ধসমষ্টি গ্রকাশের জন্ত সতীর্ঘ 

বন্ধু অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বস্থ এবং করুণণ প্রকাশনীর প্রকাশক শ্রীবামাচরণ 

মুখোপাধ্যায়ের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। এ প্রসঙ্গে শিল্পী শ্রীগণেশ বস্থ ও 
সাহিতারসিক শ্রীতুলসী দাসের সম্রদ্ধ সহযোগিতা সানন্দ চিত্তে স্মরণ করি। 
গ্রস্থরচনায় অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক শ্রীফণিকৃষণ সান্তাল যে উৎসাহ দান 

করেছেন, এ উপলক্ষে সে কথা মনে করে আমি গৌরবান্বিত। কনিষ্ঠ ভ্রাতা 

শ্রীমান্ রামরুঞ্ণ পাওুলিপি-রচনায় সাধ্যমত সাহায্য করে আমার উৎসাহবর্ধন 
করেছে। 

বিবেকানন্দ-দাহিত্োর প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ; আজ তার শুভ জন্ম-তিথিতে 

গ্রন্থ সমাপন করেছি, এই আমার সবচেয়ে বড়ো আনন্দ । 

প্রণবরঞ্জন ঘোষ 
শরামকৃ্ণ জন্মতিথি অধ্যাপক, 

শুরাছিতীয়া ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় । 
১১ই ফান্তন, ১৩৬৯ 

কমিভবন 

নরেজপুরঃ চব্বিশ পরগণা। 

. “সঙ্গীত ক্ষ্টাতর প্রসঙ্গে আলোচনার অবশিষ্ট দ্বিতীয় সং্করণের পরিশিষ্ট২ জংশে স্থানাস্তরিত 



সুচনা - 

(দ্বিতীয় সংস্করণ ) 

“বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্যে'র প্রথম সংস্করণ শেষ হয়েছে বছর তিনেক 

আগে। দ্বিতীয় সংস্করণ যদি সঙ্গে সঙ্গে ছাপানো যেত, তাহলে তা? পুনমু্রণের 
বেশী কিছু হতে! না। বিলম্বিত হলেও এ সংস্করণ-প্রকাশে সবচেয়ে বড়ে। কথা 

এই যে, নবলব্ধ ও পুনর্বার চিস্তিত যাবতীয় তথ্য ও বিশ্লেষণের সমাবেশে এখন 

এ বইখানিকে প্রামাণ্য আলোচনাগ্রন্থে পরিণত কর! হয়েছে। প্রথম সংস্করণ 

থেকে পৃষ্ঠসংখ্য৷ ছু'গুণ এবং অধ্যায়-সংখ্যা দেড়গুণ বধিত। বাংলা সাহিত্যে 

স্বামী বিবেকাননের দান-গ্রসঙ্গে ভবিধাতে ধারা আরো বিভিন্ন দিক থেকে 

আলোচন। করবেন, তাদের চিত্তাধারায় যদি এ গ্রন্থের মনন ও অনুভব কোনো 

সহায়ত। করতে পারে, তাতেই লেখকের সবচেয়ে বড়ে। পুরস্কার । 
উদ্বোধন'-পক্জ্রিকার প্রথম বর্ষের (১৩৫-১৩০৬) ২৩শ ও ২৪শ অর্থাৎ 

সর্বশেষ সংখ্যাদুটিতে বাংলা গগ্ঠলাহিত্যে স্বামীজীর দান নিয়ে আলোচনার 

সত্রপাত হয় “সাহিতা পরিষৎ পত্রিকায় গ্রকাশিত ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি 
ভাষণের সমালোচনা উপলক্ষে । “১৫ই আশ্বিনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা 

(সমালোচন1 ) নামে এই লেখাটি খুব সম্ভব “উদ্বোধন”-পন্রিকার প্রথম 
সম্পাদক শ্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের লেখা । যতদূর মনে হয়, এই সমালোচনা" 
স্থাত্রেই দ্বিতীয় বর্ষের 'উদ্বোধন'-পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যায় কালিফোনিয়ার লস 

এঞ্জেলেস থেকে 'উদ্বোধন'-সম্পার্দঈককে লেখা স্বামীজীর চিঠির অংশবিশেষ 
“বাঙ্গাল! ভাষা” নামে রূপাস্তরিত হয়ে মুদ্রিত। 

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য আলোচনার নিদর্শন “উদ্বোধন” -পত্রিক। থেকে স্বামীজীর 

ধারাবাহিক রচনাগুলি গ্রস্থাকারে মুদ্রিত হবার সময়ে “বর্তমান ভারত" 
পরিব্রাজক" এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাতো'র স্বামী সারদানন্দ-লিখিত ভূমিকা । 

বর্তমান ভারতে'র ভূমিকার তারিখ ১ল] জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২, পরিব্রাজকে'র ভূমিকার 
তারিখ ১লা মাঘ, ১৩১২, “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রথম সংস্করণের স্বামী 

রদ বাণী ও রচনার ষষ্ট খণ্ডে সংকলিত ভূমিকায় স্বামী ঠাক 

টি | বিবেকানন্দ-সাহিত্যের ঘথার্থ মূল্য-অন্ুধাবনে স্বামী গাভী 
নন্দ ও স্বামী সারদানন্দ--ছু'জনের অভি্নতই বিশেষভাবে প্রণিধেয় |. 

ডট 



[ চার ] 

স্বামী বিবেকানন্দের কবিতা সমন্ধে সর্বপ্রথম আলোচনার নিদর্শন পাই 

রবীন্দ্রমাথ-সম্পাদিত নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সগ্তম বর্ষের (১৩১৪ সাল) জ্যৈষ্ঠ 

মংখ্যায় গ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের “কবিত। সন্বন্ধে ছুই চারিটি কথা” শীর্ধক 

প্রবন্ধে। সাহিত্য-বিচারে অসাধারণ পিদ্বির পরিচায়ক এ প্রবন্ধে লেখক 

্ীচট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের জীবনদর্শন ও কাব্যক্কতির তুলনা- 

মূলক আলোচনা করেছেন। স্বামীজীর কবিতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার 
এই স্চন]। 

“রামরুষের কথা ও গল্প” এবং “বিবেকানন্দের কথা ও গল্প” রূচয়িত৷ স্বামী 
প্রেমঘনানন্দ পরবর্তাঁকালে “কিশোর বাংলা” নাষে একটি শ্রেষ্ঠ কিশোর পত্রিকা 

প্রকাশ করেছিলেন। উদ্বোধন, পত্রিকার সঙ্গে সং্লিষ্ট থাকার সময় স্বামী 

প্রেমঘনানন্দ উদ্বোধন? পত্রিকায় যথাক্রমে “বাংল ভাষ। ও স্বামী বিবেকানন্দ”, 

স্বামীজীর বাংল! রচনা” এবং “লাধু ও চলতিভাবা” নামে তিনটি প্রবন্ধে বাংল 
সাহিত্যে বিবেকানন্দের দান সম্বন্ধে গবেষণাধর্মী আলোচনার স্থক্পাত 
করেন। লোকান্তরিত সাহিত্যসাধক স্বামী প্রেমঘনানন্দের সাহিত্য কীত্তির 

পুনরালোচন। আজ বিশেষ প্রয়োজন । 

দ্বিতীয় সংস্করণের হ্থত্রপাতে এই পূর্বস্থরীর্দের কাছে লেখকের খণ বিশেষ- 
ভাবে স্বীকার্য। ইংরেজী ও বাংলাসাহিত্যে বিবেকানন্দের ভাবপ্রেরণ। উপলব্ধির 

চিরস্তন দিশারী ভগিনী নিবেদিতা । বিবেকানন্দ-হোমানলের এই শিখারূপিণীর 

উদ্দেশে বিবেকানন্দ সাহিত্য-পাঠকযাত্রেরই প্রণাম নিবেদিত। 

অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি বাদ দিয়ে প্রথম সংস্করণের “হচনা এ গ্রন্থে 

সন্িবেশিত। বিশেষত নে “শচনা'র অন্তর্গত স্বামীজীর প্রথম জীবনে লেখা 
'সংগীতকল্পতরু” নামে সংগীতসংকলনের ভূমিকা ও সংগীত-সংগ্রহ সম্বন্ধে 

আলোচন। অংশটি এ সংস্করণে পরিশিষ্ট (২) অধ্যায়ে পরিবধিতরূপে ভ্রষ্টব্য। 

দ্বিতীয় সংস্করণের পরিমার্জনাপ্রসঙ্গে এক বৎসরের কিছু বেশীকাল রামরুষ্ণ- 

সঙ্মের নানা কেন্দ্রে অতিবাহিত করেছি। ১৯৬৯-এর মে মাসে বুদ্ধপূণিমার 
পুণাসন্ধ্যায় মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বুধানন্দের সঙ্গে মায়াবতী 
ঘাজ্জার সময় এ সংস্করণের কাঙ্জের সুত্রপাত। তারপর ১৯৭*-এর গ্রীম্মাবকাশে 
বাগবাজারের উদ্বোধন কার্যালয়ে এবং জুলাই যাসে বেলুড় রামকুষ্ণ মিশন 

ক্ষামন্দিরে থেকে বেলুড় মঠের গ্রস্থাগারে এ সংস্করণে ব্যবস্থত যাবতীয় তথ্য 

"ংগ্রহ করেছি। এই বইস্কের অধিকাংশই লিখিত এবং পুনলিখিত হয় নরেন্্রপুর 
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রামকষ। মিশনের কষিভবনে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূর্বোক্ত কেন্্রসমূহের 

প্রধান ও সহকারী কমিবুন্দ সকলের কাছেই লেখক কূতজতাপাশে আবদ্ধ 

রামকুষ। মঠ ও মিশনের সর্বপ্রাচীন সন্ন্যাসীদের অন্যতম পৃজনীয় স্বামী 

অভয়ানন্দ, মঠ ও মিশনের সম্পাদক স্বামী গভীরানন্দ, রামকষ্চ বেদাত্ত মঠের 

সম্পাদক স্বামী গ্রজানানন্দ, নরেন্ত্রপুর রামকৃণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী 

লোকেশ্বরানন্দ, প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী কৃষ্ণময়ানন্দ, আশ্রম মহাবিষ্ঠালয়ের অধ্যক্ষ 

স্বামী মুমুক্ষান্দ, রামরু্চ মিশন সারদাপীঠের ' সম্পাদক স্বামী শুদধসত্বানন্, 

রামরু** মিশন শিক্ষামন্দিরের পরিদর্শক স্বামী ক্ষমানন্ন, বেলুড় মঠের স্বামী 

অমৃতত্বানন্দ, স্বামী গ্রথমানন্দ, স্বামী শাস্তিদানম্দ, পুরুলিয়া! রামকষ্চ মিশন 

বিষ্তাপীঠের প্রধান শিক্ষক স্বামী উমানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দের শুতেচ্ছ। ও নানা- 

বিধ সহায়তা এ গ্রন্থের পরিমার্জনাকালে লেখককে নিশ্িন্তমনে বিবেকানন্দ- 

অন্ুধ্যানে উদ্ধদ্ধ করেছে। 

কলিকাতা! বিশ্ববিষ্তালয়ের বর্তমান উপাচার্য ডঃ সত্যে্জনাথ সেন মহোদয়ের 

শুভেচ্ছা! ও অনুপ্রেরণা বর্তমান সংস্করণ-প্রসঙ্গে সশ্রদ্ধভাবে ম্মরণ করি। 

এ মংস্করণে নবলন্ ছুটি মূল্যবান উপাদানের আলোচন। লক্ষণীয়__প্রথমত 

স্বামীজগীর লেখ “ধর্মমীমাংস। ও খ্রীরামরু্চ দশন” নামে অমূল্য রচন। ( সাধুগদ্ 

ও স্বামী বিবেকানন্দ” অধ্যায় এবং পরিশিষ্ট-১ ভষ্টব্য )। দ্বিতীয়ত হার্বাট 

স্পেন্সারের ০৪:০2 গ্রন্থের বিবেকানন্দক্ূত অস্থবাদ “শিক্ষা” গ্রন্থটি সম্বন্ধ 

আলোচন! ('অন্থবাদক বিবেকানন্দ” অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের 

এই বিস্বত অধ্যায় ছুটির পুনঃসংঘোজনার সৌভাগ্যের জন্য লেখক স্বাভাবিক 

ভাবেই আনন্দিত। সাহিত্য-গবেষণার ক্ষেত্রে এ ছুটি রচনার পুনরাবিষ্কারের 

দাবী তাই সঙ্গত। এ বিষিয়ে সিদ্ধান্তের দায়িত্ব লেখকের নিজন্ব। বিবেকানন্দ- 

সাহিত্যের আরো কিছু বিশ্বৃত অধ্যায় যোগ্যজনের হ্বারা আবিষ্কৃত হবে-_এই 

শ্ার্থন। ূ 

শ্বামীজীর ধর্মমীমাংসা ও শ্রীরামক্কষপর্শন নামে অমূল্য দর্শনস্জ কয়টি 

শ্ররামকফ-পাধদ বৈকুঠনাথ সার্যালের সুযোগ্য কৃতী পুক্র বৈজ্ঞানিক ডঃ স্ধীরনাথ 

সান্্যালের স্সেহান্কৃল্যে প্রাপ্ত। নরেন্্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কেন্দ্রীয় 

গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক গ্রীশিশিরেন্দু ভট্টাচার্য একাধিক যৃল্যরান 

উপকরণ-সংগ্রহে অকু& সহায়তা করেছেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিদর্শক 

পীরাধাশ্তাম সাহা! এবং বাংল! বিভাগের প্রধান শ্রীনচিকেতা ভরছাজ-_ছু' জনের 
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অগ্রঙ্জপ্রতিম স্নেহ ও সৌজন্য বিশেষভাবে ম্মরণীয়। বেলুড় মঠের বর্তমান 

গ্রস্থাগারিক স্বামী ত্যাগানন্দজী লেখকের শিক্ষাগ্ুরুদের অন্যতম । প্রথম 

সংস্করণের উপকরণ-সংগ্রহেও তিনি শুভেচ্চা ও সহায়তার দ্বারা লেখককে 

কতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন । কলকাতা বিশ্ববিগ্ালয়ের বাংলাবিভাগের 

পুথিশালার বিভাগীয় কর্মা শ্রীহ্থকুমার মিত্র লেখকের মতো অনেকেরই অগ্রজকল় 

তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ধন্যবাদের উর্ধে । ৃ 

শ্ীরামরুষ্সঙ্ঘজননী সারদাদেবীর পুণ্যস্তিবিজড়িত বাগবাজীরের রামরুফ 

মঠ ও উদ্বোধন-কার্ধালয়ের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্বামী নিরাময়ানন্দজীর কাছেই, 
বিবেকানন্দসাহিত্যের প্রথম পাঠ গ্রহণ করি, আজ অবধি সে পাঠগ্রহণ চলেছে। 

এই দ্বিতীয় সংস্করণেও সর্বত্র তার প্রভাব ওতপ্রোত। তাছাড়া “উদ্বোধন; 

পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক ম্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও সহকারী সম্পাদক স্বামী 

জীবানন্দ, উদ্বোধন-কার্যালয়ের প্রকাশনা-বিভাগের স্বামী অতন্দ্রানন্দ এবং 

সামগ্রিকভাবে উদ্বোধন" কার্যালয়ের সকল সন্যাসী ও ভক্ত কমিবুন্দ 

নানাভাবে লেখককে প্রীতিপূর্ণ সহায়তার ছারা ব্রত-উদ্যাপনে উদ্ধ,দধ. 
করেছেন। 

প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হবার আগেই বাংলার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 

বিবেকানন্দ-মাহিত্যের পঠন-পাঠন শ্বরু হয়ে ঘায়। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তৃত 
আলোচনার অভাব অনেকেই বোধ করতে থাকেন। দ্বিতীয় সংস্করণে তাই, 

স্বামীজীর মৌলিক বাংল! রচনার যথাসম্ভব বিস্তৃত আলোচন1 সংযোজিত হ'ল। 

বাংলার সাহিত্যিক ও অধ্যাপকবুন্দ এ আলোচনায় অগ্রসর হয়ে এলে লেখকের, 

প্রচেষ্ট! সার্থক হবে। 

ইংরেজী সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের দান প্রসঙ্গে এ গ্রন্থে “বিবেকানন্দের 
কবিতা” অধ্যায়টিতে তার ইংরেজী কবিতার আলোচনাও স্থান পেয়েছে। এ 

বিষয়ে সামগ্রিক আলোচনার জন্য “বিশ্ববিবেক"গ্রন্থে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের' 
4৬161581091809. 28 21) [61151 90921562150 ৬06০ প্রবন্ধ + 

৬1561:81081508 0206610015 1061001018] ভি 0100067-এ 4৬ 152181821705-- 

(0:8001, ৬৬116218100 86 001010, - শীর্ষক শ্রীক্ধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের, 

প্রবন্ধ এবং ১৩৭৬ সালে প্রকাশিত “বিবেকানন্দ শিলাম্মারকগ্রন্থে' ডঃ অমলেন্দু 
বন্থর ৬:5581381708--1,00 0 [,80858£6+ প্রবন্ধ কয়টি আগ্রহশীল 

পাঠকের! অবস্ত দেখবেন। সর্বোপরি ভগিনী নিবেদিতার লেখা বিবেকানম্দ- 



[সাত ] 

সাহিত্যের ভূমিক* (625080০6500 00201016665 ৬৬/01:05 0৫ ১/210)1 

ড151581581008, : 150 8:01) রচনাটি তে। কালজয়ী সাহিত্য । 

আলোচ্য সংস্করণে সর্বত্র বথালভ্ভব স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার 
প্রথম সংস্করণ থেকেই উদ্ধৃতি দেওয়া! হয়েছে। উক্ত সংস্করণে সর্বত্র অন্থধাদকের 

নাম দেওয়! নেই। সহকারী সম্পাদকরূপে 'বাণী ও রচনার সঙ্গে সংঙ্গিষ্ট থাকার 

ফলে যে যে ক্ষেত্রে অন্ুবা্দকের নাম মনে আছে, সেই সেই ক্ষেত্রে তা দেওয়া 

হ'ল। ইতিহাসের অন্থরোধে এর প্রয়োজন ছিল। যর্দি এ বিষয়ে আরো, 

নতুন আলোকপাত কেউ করতে পারেন তা সাদরে স্বীরুত হবে। “বাণী ও 
রচনা"র অনুবাদ যেখানে মূল ভাব প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট মনে হয় নি, সেক্ষেত্রে 

নৃতন অন্তবাদ সংযোজিত হ'লেও পাঠকের স্থবিধার জন্য “বাণী ও রচনা'র 

পষ্ঠাসংখ্যা নির্দেশিত । এ জাতীয় পাঠাস্তরের ক্ষেত্রে পৃষ্টাসংখ্যার সঙ্গে “৫ষ্টব্য” 

কথাটি যথাসম্ভব সংযোজিত । 

ছিতীয় সংস্করণ প্রকাশে আর ধাদ্দের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা লেখকের 

স্মরণীয়, তাদের মধ্যে প্রথম সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোক্তা সতীর্ঘ শ্রীশংকরী প্রসাদ 

বন্ধ, প্রকাশক শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায় ও তার অগ্রজ শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, 
বন্ধুবর শ্রীতুলসী দাস এবং এ সংস্করণের প্রচ্ছদশিল্পী শ্রীথালেদ চৌধুরী__ 
এদের কথা তো সর্বাগ্রে মনে জাগে। এ সংস্করণ উপলক্ষ্যে শুভার্থ ও 

সহযোগিতাকারীদের মধ্যে কয়েকজনের নাম--অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্ত্র সেন, 

পুণ্যস্থতি ডঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীগ্রমথনাথ বিশী, অধ্যাপক শ্রীজনার্দন 
চক্রবতরণ, ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগধ, ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ডঃ আশুতোষ 

ভট্টাচার্য, ডঃ নরেশ গুহ, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী, 
স্থমণি মিত্র, অধ্যক্ষ ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর, শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বন্থ, অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্্র- 

চন্দ্র ঘোষাল, অধ্যাপক শ্রীশংকর ধর, অধ্যাপক শ্রীপ্রবাল দেনগুগ, শ্রীশাস্তি 

রায়চৌধুরী, শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায়, শ্রীপরিতোষ সরকার, শ্রীহরিপদ আচার্য, 

শ্রীঅসিত মুখোপাধ্যায়, শ্রীশরদিন্দু ঘোষ, শ্রীদিলীপকুমার টহটাদাতি ও কনিষ্ঠ 

ভগিনী শ্রীমতী গীতা ঘোষ । ্ 
প্রথম সংস্করণের আলোচন। শেষ হয়েছিল, হ্বামীজীর কবিতা-আলোচনায় । 

এ সংস্করণে কবিতার আলোচনা আগে শেষ করে, স্বামীজীর মৌলিক গগ্ত 
রচমার আলোচনায় গ্রন্থপ্রান্তে চারটি অধ্যাপ্ন বিভ্ভৃতভাবে সংযোজিত । অবশ্থ 

* বাদী ও রচনা : ১ম খণ্ড: “আমাদের দ্বামীজী ও ভাহার বাগী' : অনুধাদক : স্বামী হিরগযানন্দ । 



[আট] 

কবি ও মনীষী বিবেকানন্দের কবিসত্ার প্রতি আমার পক্ষপাত আগের মতোই 
অবিচলিত। 

প্রথম সংস্করণ “বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্যে”র “সচনা” লেখা হয় শ্রীরামকৃষঃ- 
জন্মভিথিতে। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা সমাধ হ'ল শ্রীকষ্ণ-জন্মাষ্টমীতে। 
রামকষ-বিবেকানন্দের অঙ্থুরাগীদের কাছে এ শুভসংযোগ তাৎপর্যমগ্ডিত। 

বাংল! ও ভারতের এই চরম ছুদিনে শ্রীভগবানের আশ্বামরাণী আমাদের 

জীবনে প্রত্যক্ষ রূপ লাভ করুক-_ 

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুদ্বতামূ। 
ধর্ষসংস্থাপনার্ধায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 

প্রণবরঞ্জন ঘোষ । 



সচনা 
(তৃতীয় সংস্করণ ) 

প্রখ্যাত বিদেশী লেখকের সেই বাজীকরের গল্পটি হয়তো অনেকেরই মনে 

আছে। পথে পথে বাজীর খেল! দেখিয়ে তার দিন কাটতৌ', খুষ্টায় সন্ন্যাসীদের 
এক মঠে আশ্রয় পেয়ে, সবার চোখের আড়ালে সে মঠের গির্জার মধ্যে মা 

মেরীকে নিজের খেল! দেখিয়ে আপনভাবে পূজো করতো | গল্পে আছে, ্বয়ং 

ম| মেরী তার বেদী থেকে নেমে এসে সম্তানের সে পুজা গ্রহণ করেছিলেন। 

যার যা সম্বল তাই পরমেশ্বরের চরণে সে সমর্পণ করতে পারে। একদা 

স্বামীজীকে তার সাহ্িত্য-কৃতির আলোচনার মধ্য দিয়ে পুজো করতে 
চেয়েছিলাম, তারই ক্রমবিকশিত রূপ এ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ । 

ছিতীয় সংস্করণে এ গ্রন্থের পরিমাজিত ও পরিবধিত রূপ প্রকাশিত হ'লে, 

বইটি পড়ে স্থচিস্তিত অভিমতের দ্বার! অনেক বিদগ্ধ পাঠকই লেখককে উৎসাহিত 

করেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য-_শ্রীরামক্ বেদাস্ত মঠের সম্পাদক 

প্জনীয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ, বিশিষ্ট মনীষী দু'জন--ডঃ হিরগায় 

বন্দ্যোপাধ্যায় ও বর্ধমান বিশ্ববিষ্ভালয়ের বর্তমান উপাচার্য ডঃ রমারঞজন 

মুখোপাধ্যায়। এদের মতান্ুকুল্যে ১৯৭৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
এ বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের নবরূপায়িত গ্রস্থখানিকে ডি. লিট. উপাধিলাভের 

ঘোগ্য গবেষণাকর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দেন। সে বছর বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সমাবর্তন- 

উৎসবে ( রবীন্রসদনে উদ্যাপিত ) বাংলায় সমাবর্তনভাষণ দেন ডঃ সত্যেন্ত্রনাথ 

বন্থ। রবীন্দ্রনাথের পর এই দ্বিতীয়বার মাতৃভাষায় সমাবর্তন-ভাষণ দেওয়া 
হলো। এ উৎসবে উপাধির অভিজ্ঞানপত্রলাভ. ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে 

চিরম্মরণীয় ঘটনা | ঘটনাচক্রে এদিনই চম্দননগরে শ্রীত্রীম। সারদাদেবী ও স্বামী 
বিবেকানন্দের একাস্ত জেহভাজন শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ষষ্ঠ অধাক্ষ স্বামী বিরজানন্দ 

মহারাজের শতবর্ষ-জয়স্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসবে তার প্রসঙ্গে আলোচনায় 

আহুত হয়েছিলাম । সভাপতি ছিলেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ । 

“বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য” ধাকে উৎসর্গ করা, তারই শতবর্ষ-জয়ন্তী 
শ্ময়ণোত্সবের দিনে এ বইয়ের জন্ত উপাধি-লাঁভ সেদিন শ্বভাবতই পরম 

সৌভাগ্যের বলে মনে হয়েছিল। 
এ বিষয়ে আর ধাদ্দের কথা সর্বাগ্রে যনে পড়ে তানের মধ্যে কলকাতা 

বিশ্ববিদ্ভালয়ের তখনকার উপাঁচাী ডঃ সতয্জনাথ সেন ও তার লহধমিনী 



[দশ] 

যুক্ত শাস্তি সেন? বাংলাবিভাগের তর্দানীস্তন বিভাগীয় প্রধান রবীন্র 

অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং বর্তমানে বিভাগীয় প্রধান শরৎচন্দ্র 

চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্জকল্প গ্রস্থাগার- 

বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ পীষুষকাস্তি মহাপাত্র উল্লেখযোগ্য । 
সবার আগে এবং সবার আড়ালে রয়েছেন ধার কাছে বিবেকানন্দ ও 

বাংলাসাহিত্য বিষয়ে আশৈশব পথ নির্দেশ পেয়ে আসছি সেই স্বামী নিরাময়ানন্দ 

মহারাজ (বর্তমানে বোষ্ে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ )। ! তার দ্বারাই 

বর্তমান লেখক সর্বাধিক অন্ধপ্রাণিত। 

তৃতীয় সংস্করণের তথ্যসংগ্রহে নরেন্দ্রপুর রামকুষ্চ মিশন আশ্রমের কেন্ত্রীয় 
গ্রন্থাগার ও গ্রস্থাগারিক শ্রীজিতেন্দ্রন্দ্র ঘোষাল, সহ-গরস্থাগারিক শ্রীশিশিরেন্দু 
ভট্টাচার্য ; উক্ত গ্রন্থগারের কমা শ্রীঅমিয়ভূষণ মাইতি ও শ্রীঅমরনাথ দত্ত; 

'উক্ত আশ্রম পরিচালিত মহাবিগ্ভালয়ের গ্রস্থাগারিক শ্রীহরিপদ চক্রবর্তা ; আশ্রম 

বিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্ীহরিপদ আচার্য; কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় 

গ্রন্থাগার ; জাতীয় গ্রস্থাগার ; উদ্বোধন-কার্ধালয় ও গ্রন্থাগার ; বিবেকানন্দ 

সোসাইটি; বোষ্ছের রামকৃষ্ মিশন আশ্রমের গ্রন্থাগার, এ আশ্রমের ভৃতপূর্ব 
্রশ্থাগারিক স্বামী জগন্ময়ানন্দ । এবং বর্তমান গ্রস্থাগারিক শ্রীমান 

গৌতম চট্টোপাধ্যায় কাশী রামরুষ্চ অছৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ 

ত্বামী অপূর্বানন্দ প্রমুখ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের সহযোগিত বিশেষভাবে 

স্বরণীয়। 

এ সংস্করণের পূর্ণতাসাধনে পাটনা শ্রীরামকুষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্বামী 
বেদবাস্তানন্দ মহারাজ ও বাগবাজার শ্রীরা্রকষ্ মঠের বঙমান অধ্যক্ষ ও উদ্বোধন" 
পত্রিকার সম্পাদ্দক স্বামী হিরগ্য়ানন্দ মহারাজের কথ! বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজীর আকন্বিক প্রয়াণের কথ গ্রন্থগ্রকাশের মৃহ্র্তে 
বিশেষভাবে মনে জাগছে । বাগবাজার শ্ীরামরুষ্চ মঠের অধ্যক্ষরূপে এবং 
তারও আগে থেকে 'উদ্বোধন'-পত্রিকার সম্পাদকরূপে তার সান্গিধ্যের মধুময় 
স্বতি অনেকের মতো! আমারও চিরদিনের সম্পদ | 

এ গ্রন্থের তথ্যসংগ্রহ বিষয়ে “উদ্বোধন” পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক স্বামী 

খ্যানানন্দ মহারাজ ও সহকারী সম্পাদক স্বামী বিবিক্তানন্দ মহারাজের উদার 
সহায়তা লাভ লেখকের বিশেষ সৌভাগ্য । 

নরেজপুর রামকষণ মিশনের প্রথম সম্পাদক স্বামী লোকেশ্রানন্দ মহারাজ 



[ এগার ] 

(বর্তমানে রামক্চ মিশন ইনহ্িটিউট অফ. কালচারের অধ্যক্ষ) দ্বিতীয় মম্পাদক 

স্বামী মুমুক্ষানন্দ মহারাজ (বর্তমানে বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারী শিক্ষণ কেন্ত্রের অধ্যক্ষ) 

তৃতীয় সম্পাদক স্বামী অসক্তনিন্দ মহারাজ, আশ্রমের প্রবীণতম লঙ্গ্যালী স্বামী 

কৃষ্ময়ানন্দ মহারাজ, সহসম্পাদক স্বামী শিবেশ্বরানন্দ মহারাজ, ঢাকা রাম 

মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ ম্বামী অক্ষরানন্দ মহারাজ, রামহরিপুর রামকৃষ্চ মিশনের 
অধ্যক্ষ স্বামী উমানন্দ মহারাজ প্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা এ 

গবেষণাকর্ষের ক্ষেত্রে ষে সহায়তা করেছে, সেজন্য এদের কাছে লেখকের 

কৃতজ্ঞতা সাধারণ সাধুবাদের উধ্বে। 

পৃজনীয় ও সহযোগী অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী, গ্রমহেখ্বর দাম, 
শ্রীজান্বীকুমার চক্রবর্তী, শ্রীহরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতিতুষণ ভট্টাচার্য 

প্রমুখদদের উৎসাহ ও আশীর্বাদ এই মুহূর্তে ম্রণ করছি। প্রকাশক শ্রীবামাচরণ 
মুখোপাধ্যায়, তার অগ্রজ প্রশ্তামাচরণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যনথহদ গ্রীতুলসী 
ধাস-_এদের গ্রীতি ও সহযোগিতার জন্ত লেখকের কৃতজ্ঞ নমস্কার। শ্রীঅনিল 

তত, শ্রীতাপন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীসমর পাল, শ্রীবিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসজল 

ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীসতীপ্রসাদ মাইতি প্রমুখ ন্মেহতাজন ছাত্র ও বন্ধুরা 
নানাভাবে সহযোগিতার ছার! এ সংস্করণ সম্ভব করে তুলেছেন। 

এই নবসংস্করণে একটি নৃতন অধ্যায় সংযুক্ত হয়েছে। পরিশিষ্টে অন্যান্ত 
অধ্যায়েরও কিছু পরিবর্ধন ও পরিবর্তন ঘটেছে। স্থতরাং দ্বিতীয় সংস্করণটি 
ধার। পড়েছেন, তারাও এ সংস্করণে অনেক নৃতন তথ্য ও বিশ্লেষণ পাবেন। 

তৃতীয় সংস্করণ-প্রকাশের পুণ্যলগ্নে বিশ্বের ধিনি যেখানে রামরুফ- 
বিবেকানন্দ-অন্ুধ্যানরত, তার উদ্দেশে লেখকের ভশ্রদ্ধ নমস্কার । এ জীবনে 

সব শুভ প্রেরণার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমার মাকে প্রণাম জানিয়ে তার আশীর্বাদ 
প্রার্থনা করি। 



শরচীপত্র 

বাংলাসাহিত্যের যুগসন্ধি ও স্বামী বিবেকানন্দ 

বিবেকানন্দ : মনন ও সাহিত্য 

বিবেকানন্দের সাহিত্যচিস্তা 
বাংল] গগ্যের চলতি রূপ ও স্বামী বিবেধানন্দ 

আলাপচারী বিবেকানন্দ 
সাধু গদ্য ও স্বামী বিবেকানন্দ 
স্বামী বিবেকানন্দের “পত্রাবলী” 

বিবেকানন্দের কবিতার পটভূমি 

মাইকেল মধুস্ছদন ও স্বামী বিবেকানন্দ 

বিবেকানন্দের কবিতা 

অনুবাদক বিবেকানন্দ 
স্বামী বিবেকানন্দের পত্রিক1 : “উদ্বোধন 

বিবেকাননের প্রবন্ধ ও রচনাসংগ্রহ : “ভাববার কথা” 

বিবেকানন্দের ভারতচেতনা ও “বর্তমান ভারত, 

ভ্রমণকথা : পরিব্রাজক 

বিবেকানন্দের ছুই পৃথিবী : “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" 

বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস 

বাংলাসাহিত্যে বিবেকমন্ত্র: “উত্তিষ্ঠত জাগ্রত 

পরিশিষ্ট (১) ধর্মমীমাংস! ও রামরষার্শন 

পরিশিষ্ট (২) সঙ্গীত-কল্পতরু? ও হ্বামীজীর "গানের 
খাতা, 

পরিশিষ্ট (৩) শঙ্করাচার্যের “বিবেকচূড়ামণি? ও 
বিবেকানন্দের “সখার প্রতি 

৫৫১ 



বাংলাসাহিত্যের যুগসম্ধি ও স্বামী বিবেকানন্দ 

বাংলাদেশের ইতিহাসে একদ! অগণিত নক্ষত্রসমাবেশ ঘটেছিল। 
রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি প্রায় দেড়শো! বছরের চিন্তাধারায় 

ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা; রাজনীতি, ইতিহাস, অর্থনীতির নানামুখী আন্দোলন 
বাঙালীর মনন ও সাহিত্যে যে অসাধারণ সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে, তা 

নিয়ে বিশ শতকের মধ্যাহমুহূর্তে আমাদের একান্ত স্বাভাবিক 
গৌরববোধ নানা শতবাধিকী পালনের আয়োজনে প্রকাশিত। 
বিবেকানন্দ-শতবাধ়িকীর প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা যখন রূপায়িত হতে 
চলেছে, ঠিক সেই সময় সমগ্র দেশের চিন্তা ও ভাবনা আর একবার 
স্বাধীনতার মহাসম্কটের সম্মুখীন হয়েছিল। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত 
সংঘধ, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত সংঘাত, এবং ১৯৭১ সালে বাংলা- 

দেশের অভ্যুদয় উপলক্ষে ভারতের সবশ্রেণীর জনসাধারণের এক্য 
দেখে ধারণ! হয়, পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সাধনার এতিস্থ 
আমর! এত অল্পদিনেই ভূলে যাই নি। তবু একথ! সত্য যে, জাতীয় 
জীবনের সর্বস্তরে প্রতিরোধ গড়ে তোলবার জন্য আমাদের অনেক বেশী 

সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কেবলমাত্র অতীতের গৌরববোধ নয়, 
মহিমান্বিত বর্তমান এবং মহত্তর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব 
আমাদের প্রত্যেকটি ভারতবাসীর। 

স্বাধীনতার শক্র স্বৈরাচারীদের উদ্দেশে রাজ। রামমোহন 
-_017610165 00 110া 2100 0121805 ০0: 063- 

00019101796 19651: 0222 2100. 12501 ছা11] 0০ 01000826215 

53009556011,১ স্বাধীনতার শত্রু ও স্বৈরাচারের সমর্থকেরা কোনদিন 

সফল হয় নি, এবং শেষপর্যস্ত কোনদিনই সাফল্য লাভ করবে না। 

কিন্তু এই শক্রকে সম্পূর্ণ চিনতে পার! সব সময় সহজ নয়। 
ইংরেজ-রাজতে সুশাসনের ছন্নবেশ ও পাশ্চাত্য জীরনাদর্শের আপাত- 

১091080:5 ]000281-এর সম্পাদক শ্রীবাকিংহামকে লেখা পত্রাংশ। 



হ বিবেকানন্দ ও বাংলামাহিত্য 

প্রগতির উন্মাদনা! আমাদের জাতীয় চেতনাকে অনেক ক্ষেত্রে ব্বাধীনত! 

সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হতে দেয় নি। সাম্যবাদের ছন্সবেশধারী 

সাআজান্ষুধাও তেমনি অনেকের চোখে পুরোপুরি ধর! পড়ে নি। 

আধুনিক জাতীয়তাবাদ পাশ্চাত্য সংস্পর্শের ফল হলেও পাশ্চাত্য 

সভ্যতার তুলনায় আমাদের হীনমন্ততা আজও অনেক পরিমাণে 

বি্ঘমান__একথ! শিক্ষিতসমাজের চিন্তাধারা! বিশ্লেষণ ব্রে দেখলেই 
বুঝতে পারা যায়। পরাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমাদের বাইরের 
শত্রু ছিল ইংরেজ, অন্তরের শক্র ছিল আমাদের অনিশ্চিত ভাত্মপ্রতায়। 
চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের নানামুখী আন্দোলন সত্বেও, জীবনের উৎকর্ষ 
নির্ধারিত হ'ত পাশ্চাত্যের মানদণ্ডে। 

আমাদের জাতীয় চেতনায় সেই বিলুপ্ত চিজ পুনঃ 
তকরে বিবেকানন্দ ঘোষণা! করলেন-_-“[76 15 2. 201)615 

ঘ1)0 0095 19001061160 11) 101709016.1170০ 010 12115610105 

5910 61180 176 85 21) 26110156 আ1)0 010 1006 109116ড2 117 

0300. 11170 16 16116101) 5855 01786 132 15 21) 2100215 

110 00629 17016 0211656 117 10117)9010,১ 

“00 11856 1810) 1 0116 02:56 19070190210 

(1010 1211110105 0৫ 5091: 17500108155] £0905, 270 1], 21] 

016 £005 12101) 10:০151)615 112০ 11700010060 1100 5০0] 

101056 2103 50111785000 910) 1] চ001921565, €11616 15 

100 58158201012 001 500. [72৬6 18161) 10 50019015029 2190 

50200 001) 096 810 200 06 50:0118,২ 

“নিজের উপর যার বিশ্বাস নেই, সেই নাস্তিক। প্রাচীন ধর্মমতে, 
যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না সেই নাস্তিক; নবীন ধর্ম বলে নিজের উপর 
যার বিশ্বাস নেই, সেই নাস্তিক । 



লাংলাসাহিত্যের যুগসদ্ধি ও স্বামী বিবেকানন্দ ৩ 

“পুরাণের তেত্রিশ কোটি দেবতা ও বিদেশীদের আমদানী যত 
দেবত। আছে-_-সকলের প্রতি বিশ্বাস থাকলেও যদি তোমার নিজের 

িপর বিশ্বাস না থাকে, তবে তোমার মুক্তি নেই। নিজের 
উপর বিশ্বাস রাখ, সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে উঠে ছাড়াও, বীর হও ।” 
ববেকানন্দের বীরবাণীকে অবলম্বন করে বাংলার ব্বদেশী যুগ ও 

ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন অনেকখানি শক্তিসঞ্চয় করেছিল । 
মর ও পরানুকরণে নয়, ব্বধর্মে প্রতিষ্ঠাই ভারতবর্ষের 
জাগরণের মূল কারণ। 

কিন্ত বিগত ছুই দশকের চিস্তাজগতে বিবেকানন্দের মূল্যায়নে 
বাধুনিক মনের কিছু কিছু সংশয় দেখা দিয়েছিল। বিবেকানন্দের 
ন্যাস জীবনবিমুখ, ধর্মচিন্তা মধ্যযুগীয়, দেশপ্রেম-_শুধু অতীতের 
ুতিচারণ__এ জাতীয় সমালোচনায় চিন্তাশীল হিসাবে খ্যাতিমান 

'চারজনও যোগ দিয়েছেন । সমালোচনার স্বাধীন অধিকার স্বীকার 

চরেও বলা যায়, এ ধরনের আলোচনায় ভারতবর্ষ বা ভারতীয় 

নীষাকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ভারতীয় সভ্যতার পরিপূর্ণ 
মভ্যুদয়ের যুগেই পািব স্ুুখসমদ্ধির বহিরাবরণ ভেদ করে জাতির 
স্তরতম সত্তার বাণীমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল--তেন ত্যক্তেন 

জীথা।' ব্রহ্মচর্ধ, গাহ্স্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্স্যাস_এই পর্যায়ক্রমে 
রা জীবনকে ক্রমবিকশিতরূপে দেখেছিলেন, তারা৷ ফুলকেই গাছের 
কমাত্র লক্ষ্য মনে করতেন না। তারা জানতেন ফুলের পরিণতি 
মন ফলে, তেমনি সম্ভোগের পরিণতি পরিপূর্ণ ত্যাগে। জীবনের 
ঘরষ্ঠ উপলন্ধিতে নিরাসক্ত মনেরই অধিকার । 

ইন্দ্রের এশ্বর্য নিয়ে, হে ধরিত্রী, আছ তুমি জাগি 
ত্যাঙ্গীরে প্রত্যাশা করি, নির্লোভেরে সঁপিতে সম্মান, 
দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান 
বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে 1১ রবীন্দ্রনাথের পরিণত মানসের 

সঞ্চয়িত| : সেঁভুতি :- জন্মদিন 
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এই উপলব্ধিই ভারতবর্ষের বাণী। ধারা ভারতবর্ষের ধর্মচিন্তা, অধ্যাত্ব- 
সাধন ও বৈরাগ্যের পরম উপলব্ধিকে বাদ দিয়ে ভারতীয় সভ্যতার 

ইতিহাস রচনা করতে চান, তারা ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর 
অন্তরাত্মার পরিচয় কখনো পাবেন না--একথা নিশ্চিত। পৌরাণিক 
দেবদেবতার রূপান্তর হয়, কিন্ত তাদের অন্তনিহিত ভাবগুলি দেশের 

ও জাতির মানসসম্পদ। যুগে যুগে তাই পুরাণকাহিনীর নব নব 

রূপায়ণ সম্ভব| কিন্তু পরমসত্যের জন্য মানুষের সবব্বত্যাগের 

আদর্শ চিরকালের অপরিবর্তনীয় আদর্শ। ওই মহত্তম আদর্শের 

স্পর্শ পাই বলেই মানবসভ্যতার যুগসঞ্চিত গ্লানি ও কলুষের উর্ধে 
মানবাত্মার উদার উন্মুক্ত সম্ভাবন সম্বন্ধে আমরা বিশ্বাসী হতে পারি। 

পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও সভাতার তুলনায় ভারতবর্ষ এই 
সতাটিকে বিশেষভাবে অনুভব করেছিল। তাই পতনঅভ্যুদয়বন্ধুর- 

পন্থায় চিরযাত্রী ভারতাত্া আপন অন্তরে এই অধ্যাত্ম-উপলব্ধির 
আলোকশিখাটি সদাজাগ্রত রেখেছে । কিন্তু বাস্তব জীবন-সংগ্রামের 
ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের ধর্মচেতনা কতখানি সহায়ক হয়েছে, এ প্রশ্ন 

স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে একথা মনে রাখতে 
হবে যে, বৈরাগ্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শ সামনে রেখে জীবনের প্রতিটি 
কর্তব্য অবিচল নিষ্ঠা ও নিপুণতার সঙ্গে সাধন করাই ভারতবাসীর 
ধর্ম'। ব্রহ্মচিন্ত। ধাদের ধ্যানোপলব্ধিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল, তাদের 

অনেকেই শুধু খষি নন, রাজধি। 
একটি আত্মবিস্থাত জাতির সুপ্ত আত্মপ্রত্যয়কে জাগ্রত করার 

জন্য অতীতের গৌরবচেতন! নতুন করে জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন 
উনবিংশ শতাবীতে যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। আজকের দিনেও 

ভারতবাসীকে একথা মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, ভারতবর্ষ 

শুধু আত্মসমাহিত ধ্যানের দেশ নয়, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
ক্ষমাহীন সংগ্রামেরও দেশ। ভারতবর্ষের ছুই মহাকাব্য__রামায়ণ 

ও মহাভারত সেই পুণ্যসংগ্রামের অমর কাহিনী । অতীত ও বর্তমান 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-_উভয় সভ্যতার তুলনামূলক বিচারে বিবেকানন্দ 
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নূতন ভারতবর্ষ স্থষ্টি করতে চেয়েছিলেন, যে ভারত সমগ্র পৃথিবীর 
কেন্দ্রত্বরূপ হয়ে উঠবে । 

কিন্তু আত্মবিস্থতি আমাদের জাতির স্বভাবজাত। তাই 
বিবেকানন্দের সাধনা! ও সংগ্রামকে ভ্রান্ত বিকৃতির দৃষ্টিতে ব্যাখ্যার 
অপপ্রয়াস এদেশে অনায়াসে অস্কুরিত হতে পেরেছে । এমন সময় 
ইতিহাসের পটপরিবর্তন হ'ল। আমরা অনুভৰ করলাম ইতিহাসের 
পুনরাবৃত্তি সাহিত্যের ইতিহাসেও ঘটে। অন্তত বাংলাদেশের ও 
সাহিত্যের মননভূমিতে আজ বিবেকানন্দের পুনরাবির্ভাবে সেকথ। 
স্থপ্রমাণিত। সাহিত্যের জগতে এই পুনরাবৃত্তির কারণ বোধ করি 
এই যে, মানবমনের চিরস্তন অনুভূতিগুলি নানা আকারে রূপান্তরিত 
হয় মাত্র, কখনো! বিলুপ্ত হয় না । তাই দেশ-কালের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ 
না থেকে, যুগে যুগে মানবসভ্যতার বিচিত্র প্রয়োজনে সাহিত্যের এক 
একটি বিস্মৃত অধ্যায় আবার আগ্রহদীপ্ত পাঠকচক্ষুর সামনে উজ্জ্বল 
হয়ে ওঠে । স্তিমিত চেতনার অবসাদে যাকে অনায়াসে ভূলেছিলাম, 

নিষ্ঠুর সংঘাতের আলোকে তার মধ্যে আত্মীয়তম বন্ধুকে আবিষ্কার করা 
_ব্যক্তি ও জাতির ইতিহাসে সুপরিচিত কাহিনী । 

শতবাধিকী-পালনের উন্মাদনায় বাংলাদেশের শিক্ষিতসমাজে 
বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে কৌতৃহল সঞ্চারিত হওয়া 
অস্বাভাবিক ছিল না । কিন্তু আসন্ন ছুর্যোগের পটভূমিতে আমরা যখন 
জাতির জীবনে একটি বলিষ্ঠ প্রাণদ বীরমন্ত্র অনুসন্ধান করে ফিরছি, 
তখন পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে একথা ভেবে আশ্বস্ত হতে 

পেরেছিলাম যে স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্যে ও জীবনাদর্শে আমর! 
আমাদের অন্বিষ্ট মৃত্যুপ্জয়ী সংগ্রামচেতনার বাণী লাভ করেছি। এ 
মহান্ত্র আমাদের উ্ত্তরাধিকার-কেবল আলম্তে অবিশ্বাসে অলস 
ভাববিলাসে আমর! সেকথ। ভূলে গিয়েছিলাম । 

সমগ্র দেশ জুড়ে আজ সাহিত্যিকসমাজের কাছে এই দাবি-- 
জীবনযুদ্ধের মানস-অগ্র আমাদের চাই। কোমল হৃদয়াবেগের 
স্বপ্লাবেশ বাংলাদাহিত্যকে বড় বেশী আচ্ছন্ন করে রেখেছে । আজ 
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মৃত্যুর মুখোমুখি ীড়িয়ে অমরজীবনের অভয়বাণী কারা উচ্চারণ 
করবে ? সাহিত্যে, সংগীতে, শিল্পকলায় সর্বত্র আজ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন- 

মন্ত্র উচ্চারিত হওয়। প্রয়োজন । 

ভারতবর্ষের মানস-ইতিহাসে আর একবার এমন এক মহামুহ্র্ত 
দেখা দিয়েছিল। একদিকে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্বাজন্যবুন্দ 

ও তাদের অসংখ্য সেনাবাহিনী, আর একদিকে সামান্টাসখ্যক 
সেনামাত্রসম্বল বনবাসী পঞ্চপাগ্তব। ভীম্ম, দ্রোণ, কপ, কর্ণেষ মতো 
মহারখী-পরিকৃত মহাদস্তী হুর্যোধন, অন্যদিকে নিরন্তর অজ্জুনসারঘি 
শরীক । রতবযবিমূঢ অর্জুনের উদ্দেশে সেই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে 
উচ্চারিত হয়েছিল 

“ক্লেব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ” 
“তস্মাৎ ত্বমূত্তিষ্ঠ যশোলভন্ব" 
“হতো বা! প্রাঙ্গ্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্। 

_ তন্মাহুত্তিষ্ঠ কৌস্তের় বুদ্ধায় কৃতনিশ্চয় ॥” 
ভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের এই বাণীই ভারতবাসীর জীবন- 

দর্শন । সংগ্রাম তার কর্তব্য, কারণ সংগ্রামই জীবন। জীবনের 

লক্ষণ কি, জিজ্ঞাসিত হয়ে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, “যা প্রকৃতির 

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাই চেতন, তাতেই চৈতন্যের বিকাশ রয়েছে! 
দেখা একটা সামান্য পি'পড়েকে মারতে যা, সেও জীবনরক্ষার জন্য 
একবার বিদ্রোহ করবে । যেখানে 5088819) যেখানে 150611101, 

সেখানেই জীবনের চিহ্_সেইথানেই চৈতন্যের বিকাশ ।”১ [্বামি- 

শিশ্ক-সংবাদ ] 

যুদ্ধ যেখানে সাভ্রাজ্যক্ষুধার লুব্ধ বাহুবিস্তার, সেই মহাঅন্যায়ের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামই মহাপুণ্য। ভারতবাসীর জীবনযুদ্ধের চিরসারথি 
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র স্মরণ করে বিবেকানন্দ বলেছেন__“এখন বৃন্দাবনের 
বাশীবাজানে। কৃষ্ণকেই কেবল দেখলে চলবে না, তাতে জীবের উদ্ধার 
হবে না। এখন চাই গীতারপ সিংহন!দকারী শ্রীকৃষ্ণের পুজা, 

১ শ্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন। : সম খণ্ড : পৃঃ ১২ 



বাংলাসাহিত্যের যুগসদ্ধি ও শ্বামী বিবেকানন্দ 

ধনুর্ধারী রাম, মহাবীর, মা কালী এদের পুজী। তবে তো লোকে 
মহাউদ্যমে কর্মে লেগে শক্তিমান্ হয়ে উঠবে । আমি বেশ করে বুঝে 
দেখেছি, এখন যারা ধর্ম ধর্ম করে, তাদের অনেকেই 2এ]] ০: 
10011510165 (মজ্জাগত ছূর্বলতাসম্পন্ন )-_-090160 18105 ( বিকৃত 

মস্তি ) অথবা 92800 ( ধর্মোন্সাদ)। মহারজোগুণের উদ্দীপন 
ভিন্ন এখন তোদের না আছে ইহকাল, না আছে পরকাল । দেশ 
ঘোর তমো-তে ছেয়ে ফেলেছে । ফলও তাই হচ্ছে-_-ইহজীবনে 
দাসত্ব, পরলোকে নরক ।৮”১ [ শ্বামি-শিষ্ু-সংবাদ ] 

জাতীয় চরিত্রে কোনে! ভাবের সঞ্চার করতে হলে সেই জাতির 

জনমানসের ভাষায় সেটি করণীয়। তাই বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, 
মহাভারত, পুরাণ ও অন্ত্রের প্রেরণায় জাতীয় চিত্তকে সংগ্রামের মন্ত্র 
উদ্বন্ধ করার প্রচেষ্টায় স্বামীজীর রচনাবলীর একটি প্রধান বক্তব্য-_ 
উত্তিষ্ঠত জাগ্রতা-_ওঠো জাগে? ।২ কায়িক ও মানসিক সব 
দুর্বলতার নিঃশেষ ক্ষয়ের জন্য জাতির উদ্োশে তিনি যে সব অগ্নিমন্ত্ 
উচ্চারণ করে গেছেন, আজ আমাদের জীবনে মননে সেই মন্ত্রমাল। 
অনুক্ষণ স্মরণীয় । 

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বীরত্বের অনন্য আদর্শ কঠোপনিষদের 
নচিকেতা | পরমসত্য উপলব্ধির জন্য এই খধিবালক যেভাবে 

মৃত্যুর সম্মুধীন হয়ে জীবনের গভীরতম বাণী আহরণ করে এনেছিল; 
তার সেই শ্রদ্ধা, আত্মবিশ্বাস ও নিভীকতার কথা বিবেকানন্দের 

বাণী ও রচনায় বারংবার উদাহৃত। সমগ্র উপনিষদ মন্থন 
করে জাতির পুনরুজ্জীবনের যে মন্ত্রটি বিবেকানন্দ সংগ্রহ 
করেছিলেন সেও এই “অভীঃ1” ভিনি: বলেছেন-_“বীরভোগ্য। 
বনুন্ধরা-_বীরই বনুদ্ধরা ভোগ করে, ' একথা ধরব সত্য। বীর 
হ- সর্বদা বল “'অভীঃ অভীঃ।' সকলকে শোনা “মাভৈঃ মাভৈঃ, 

১ বাণী. ও রচনা : »ম খণ্ড : পৃঃ ১৬ 
২ কঠোপনিষদ ১/৩।১৪ 



৮ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

_-ভয়ই মৃত্যু; ভয়ই পাপ, ভয়ই নরক, ভয়ই অধর্ম, ভয়ই 
ব্যভিচার ।”১ 

[9] 05 1100760 ও 'নাচুক তাহাতে শ্ঠামা' কবিতা 

ছুটিতে এই অভয়সত্তার বজ্তমন্ত্র কাব্যরূপ লাভ করেছে-_ 
৬৬170 08:59 10019215 10০ 

4৯100 10055 002 ঢা 06106821012) 

1021006 17) 10256000610125 22130 

[09121100102 11001)2] ০01269. 

'সাহসে যে ছুঃখদৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাধে বাহুপাশে, 
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে । 

রর 

পুজা তার সংগ্রাম অপার, সদ। পরাজয়, তাহ না ডরাক তোম] | 

চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান; হৃদয় শ্বাশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা ॥ 
বিবেকানন্দ-সাহিত্যের যদি কোনো একটি মাত্র বাণী তার সমগ্র 

সত্তার পরিচয় হয়ে থাকে, তবে তা ওই কটি অক্ষরে বিধৃত__“পৃজা 
তার সংগ্রাম অপার ।” 

জীবনের সবস্তরে এই সংগ্রাম রণক্ষেত্রে, জীবনবিকাশে, 

অধ্যাত্মসাধনায়- -সবত্র ভয় হতে অভয়ের উদ্দেশে আমাদের যাত্রা । 

ক্ষয়ক্ষতি ছুংখমৃত্যুর মূল্য না দিয়ে কোনো ব্যক্তি বা জাতি অস্তিত্বের 
সার্থকতা অনুভব করেছে, তা তো আমাদের জানা নেই। বরং 

বিবেকানন্দের ভাষায় বলতে গেলে-__“ঘত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত 

ছুঃখ জানিহ নিশ্চয় ।” বেদনাবহনের দায়িত্ব যার জীবনে যত 
বেশী, মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে তার তত সার্থকতা । শতশতাবদীর 
বেদনালাঞ্ছিত ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাই মনুষ্যমহিমার উপলব্ধি এত 
গভীর । আবার এই ভারতবর্ষেই একদ? যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান ছিল 
স্ব্গলাভের পন্থা । কারণ, আসন্ন সংঘাতের সম্মুখীন হয়েও শান্তি- 
বচনের সৌধীনতা কাপুরুষতারই নামান্তর । বিবেকানন্দের দৃ্টিতে_ 

১ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড £ পৃঃ ৯৬ 



বাংলাসাহিত্যের যুগসদ্ধি ও স্বামী বিবেকানন্দ ৯ 

“আসল কথা, এঁ কাপুরুষত্ের চেয়ে পাপ নেই ; কাপুরুষের উদ্ধার 
হয় না-এ নিশ্চিত। আর সব সয়, এটি সয় না।..-এক ঘ। খেয়ে 
দশ ঘ! তেড়ে মারতে হবে."-তবে মানুষ 1” [ পত্রাবলী ]১ 

রবীন্দ্রশতবাধিকী থেকে বিবেকানন্দশতবাধিকীর মধ্যপথে ভারত- 

ভাগ্যের বিবর্তন একথা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছিল যে আমাদের জীবনে 
সাহিত্যে কোথায় একটা প্রাণশক্তির অভাব ঘটেছিল। সংস্কৃতি- 

আসরের বণচ্ছিটা ও বিলাসভূষার চাকচিক্য ছিল, পৌরুষের সুদৃঢ় 
আত্মবিশ্বীস ছিল না। রবীন্দ্রনাথকে আমর! ভাবালুতার দিক থেকে 
যতটা গ্রহণ করেছি, অকল্যাণের সঙ্গে তার চিরসংগ্রামের বাণীকে 

তেমনভাবে স্মরণ করি নি। জাতীয় আদর্শের এই শৃন্তাপুরণের 

স্বাভাবিক প্রয়োজনেই বিবেকানন্দজীবন ও সাহিত্যের অনুধ্যান 
আজ একাস্ত প্রয়োজন। 

আজ তাই বিবেকানন্দের রচনা ও বাণীর অনুধ্যানে আমরা এই 
দীপ্তনূর্ষের বহিঘতেজ আমাদের অন্তরেও সধ্চারিত করব। তার 

জীবনে, রচনায়, কথোপকথনে, পত্রাবলীতে যে বিছ্যংস্পর্শ নিহিত 
আছে, প্রত্যেক ভারতবাসীর দেহে মনে তার তীব্র গতিসঞ্চার 

আমাদের জীবনযুদ্ধের উপযুক্ত করে তুলবে-_-এই নিশ্চিত বিশ্বাস 
নিয়ে আমর! বিবেকানন্দ-সাহিত্যের আলোচনায় ব্রতী হব। স্বামীজী 

বলেছিলেন, আমাদের “আহার, চালচলন, ভাব-ভাষাতে তেজন্থিতা 

আনতে হবে, সব দিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে_ সব ধমনীতে 
রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে, যাতে সকল বিষয়েই একট প্রাণম্পন্দন 

অনুভব হয়। তবেই এই ঘোর জীবনসংগ্রামে দেশের লোক 
31112 করতে পারবে ।”২ জীবনে তো বটেই, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও 

স্বামীজী এই প্রেরণাস্পন্দন এনে দিয়েছেন তার চলতিভাষায় রচিত 
পরিব্রাজক", 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” “ভাববার কথা? ও পত্রাবলী'তে ; 
আবার গভীর মননের সংহত ভঙ্গিমায় ইতিহাসের দর্শন রচনা করেছেন 

১ বাণী ও রচনা : ৮ম খণ্ড : পৃঃ ৮০ 
২ বাণী ও রচন| : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ৯৪ 



১ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য, 

বর্তমান ভারতে' | তার শৌরধদপ্ত বাগভঙ্গীর অপূর্ব উদাহরণ “ম্বামি- 
শি্য-সংবাদ' | বাংলাভাষার কোমলকাস্তরূপের অন্তরালে যে এমন 

দৃপ্ত কঠোর শাণিত ইস্পাতের প্রথরতা আছে, সেকথ| বিবেকানন্দ- 
সাহিত্যাই আমাদের কাছে ঘোষণা! করেছে। স্বামীজীর বাংল! ও 
ইংরেজী কবিতায় জীবনের উপলবন্ধুর দুর্গম পথে অভিযাত্রী 'ছুঃসাহসী 
মানবাআর জয়গান। ্ 

বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে বাংলাসাহিত্যের প্রাঙ্গণে বিবেকানন্দের 
কমুকষ্ঠে উপনিষদের সেই জাগরণের বাণী আবার ধ্বনিত হোক-_ 
“উত্তি্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।” অভীষ্ট লক্ষ্যে আমর 
উপনীত হব। কারণ বিবেকানন্দ এ দেশে জন্মেছিলেন। 



বিবেকানন্দ ঃ মনন ও সাহিত্য 

এ পৃথিবীতে নামকরণ ব্যাপারট! সব সময় আকম্মিক নয়, আমাদের 
অগোচরে ওর মধ্যে অনেক সময় জীবনের গভীরতম তাৎপর্য থেকে 

যায়। নরেন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দ__এ ছুটি নামে যেমন স্বামীজীর 

ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতা। 'ব্রহ্মবা দিন? 'প্রবুদ্ধভারত' ও উদ্বোধন" পত্রিকা 
তিনটির নামকরণেও তেমনি ভারতের ইতিহাসে স্বামীজীর প্রেরণার 
মূলমন্ত্রটি উচ্চারিত। রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের মুখপত্র এই ইংরেজী ও 
বাংল! পত্রিকা তিনটির নামকরণ স্বামীজী নিজেই করেছিলেন । জাতীয় 
জীবনে এই জাগরণের চেতনা-সঞ্চারই তো তীর ব্রত। 

ইউরোপীয় রেনেস্সাসের সঙ্গে ভারতের নবজাগরণকে অনেকে এক 
মানদণ্ডে বিচার করতে যান। অথচ একথ। সুবিদিত যে প্রত্যেক দেশ 

তার নিজন্ব ইতিহাস, পরিবেশ ও মননের স্বাতন্ত্র্য আগান আপন 
সস্কৃতি গড়ে তোলে। সেই স্বাতস্ত্রের কথা মনে রেখে বিচাত্ধ করলে। 
তবেই আমাদের ইতিহাসজ্ঞান ও সংস্কৃতিচর্চা পূর্ত লাভ করে। 
বিবেকানন্দের রচনাবলী এ বিষয়ে আধুনিক মানসের অন্যতম 
দিক্নির্দেশক। 

'উদ্বোধনপত্রিকার প্রথম সংখ্যার (মাঘ, ১৩০৫) প্রস্তাবনায় 
্বামীজী ইউরোগীয় ও ভারতীয় সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা- 
প্রসঙ্গে লিখেছেন “'.."**আধুনিক সময়ে পুনর্বার এঁ ছুই মহাশক্তির 
সম্মিলনকাল উপস্থিত। এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ ।."...'এই ছুই শক্তির 
সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা উদ্বোধনের 
জীবনোদেশ্য ।' উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারার একটি মূলসত্য স্বামীজী 
সঠিক অনুধাবন করেছিলেন, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি 
বাঙালী-মনীষার নিজন্য বৈশিষ্ট্য এই ছুই সভ্যতার অন্তরঙ্গ সমন্বয়ে । 

_ আধুনিকতার উদ্মাদনায় কতবার আমর! অতীত এঁতিহের সব 
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যোগসূত্র ছিন্ন করে সমুদ্রপারে পাড়ি জমাতে চেয়েছি। সাহিত্যের 
ক্ষেত্রেও এমন প্রচেষ্টা উনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন পর্বে 

বারংবার দেখা দিয়েছে । জোয়ারের পর ভাটার টান যখন আসে, 

তখন আবার আমরা উপলব্ধি করি, সাহিত্যের জগতে নিছক 

আনকোরা নতুন বলে কিছু নেই, সব দেশের সব যুগের আধুনিকতাই 
এঁতিহোর নিগৃঢ় সংযোগে সার্থক । 

নবধুগের ভারতবর্ষ গঠনে স্বামীজী এই এঁতিহোর সঙ্গে আধুনিক- 
তার সংযোগসাধন করতে চেয়েছিলেন। বাংল সাহিত্যে তার 

গ্রন্থচতুষ্টয়-_“পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" বর্তমান ভারত?) 
'ভাব্বার কথা'_এই প্রাচীপ্রতীচির সংঘাত ও সম্মেলনের পটভূমিতে 
রচিত। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাংলাসাহিত্যও বিশ্ব- 

পরিক্রমায় যাত্রা করেছে, ভারত-সংস্কৃতি পেয়েছে বিশ্বসংস্কৃতির আসরে 

মহৎ মর্যাদার অধিকার । 

রামমোহন, মধুস্দন, প্যারীচাদ, ভূদেব, রাজনারায়ণ বহ্ছিমচন্দ্র_. 
এদের চিন্তাধারায় বিবেকানন্দের এতিহা-প্রতিষ্ঠ পাশ্চাত্যগুণগ্রাহিতার 
সুত্রপাত।১ কিন্তু প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতা এবং জীবনদর্শনের ব্যাখ্যা ও 

বিশ্লেষণে স্বামীজীর সাধনা, উপলব্ধি ও শাস্ত্রচর্চার ব্যাপকতা অনেক 

বেশী। তার উপর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশ্বজনীন ধর্মচেতনার উত্তরাধিকার 

লাভের ফলে আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের এমন এক অন্তর 

এক্যসূত্র স্বামীজী আবিষ্কার করেছিলেন, যার দ্বার বেদাস্ত ও বিজ্ঞান 

একই লক্ষের অভিমুখে মানবাত্মার পথ-নির্দেশ করেছে । 

নবধুগের বেদান্ত-আন্দোলনের পথিকৃৎ রামমোহন । কিন্তু 
ব্যবহারিক ও পারমাধিক জীবনের ছন্য তার মনেও সম্পুর্ণ সমাধান 
লাভ করে নি। সংস্কৃত কলেজের পঠন-পাঠন পদ্ধতির সমালোচনা- 
প্রসঙ্গে বেদান্ত-অধ্যাপনা সম্বন্ধে তার এই মন্তব্যটি স্মরণীয়“ ০: 
জা2]] 95986175105 66060. 60 06 98051: 00620555০0৫ 

১ উনবিংশ শতাবীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য : প্রণবরঞ্জন ঘোষ ভর: 
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06 096৮2." (যে বেদাস্তধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে দৃশ্যমান বস্তু 

নিচয়ের কোনো পারমাথিক সন্ত! নেই, পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির'যখন 
কোনে। প্রকৃত সত্তাই নেই, তখন তাদের প্রতি মমত্ববৌধও অপ্রয়োজনীয়, 

স্থতরাং যত তাড়াতাড়ি তাদের হাত এড়িয়ে আমর। জগৎ থেকে 

পালাতে পারি ততই ভাল, তার দ্বারা তরুণের! যোগ্যতর সামাজিক 
হতে পারবে না। ) 

বল! বাহুল্য, বেদান্তের মায়াবাদ এখানে দার্শনিক তাৎপর্য লাভ 

করে নি, স্বয়ং রামমোহনও যে এ ব্যাখ্য। বিশ্বাস করতেন না তার 

প্রমাণ আছে তার “বেদান্ত গ্রন্থের ভূমিকায়। পূর্বপক্ষের 'ব্রহ্ধ 
উপাসন! করিলে মনুষ্যের লৌকিক ভদ্রাভত্র জ্ঞান এবং ছূগন্ধি সুগন্ধি 
আর অগ্মি ও জলের পৃথক জ্ঞান থাকে না” এই আপত্তির উত্তরে এ 
ভূমিকায় রামমোহন লিখেছেন, “তাহার! কি প্রমাণে এ বাক্য রচন। 
করেন তাহ! জানিতে পারি নাই যেহেতু আপনারাই স্বীকার করেন 
যে নারদ জনক সনৎকুমারাদি শুক বশিষ্ঠ ব্যাস কপিল প্রভৃতি 

্রন্মজ্ঞানী ছিলেন অথচ ইহারা অগ্মিকে অগ্জি জলকে জল ব্যবহার 
করিতেন এবং রাজ্যকর্ম আর গাহস্থ্য এবং শিষ্যসকলকে জ্ঞানোপদেশ 

বথাযোগ্য করিতেন তবে কিরূপে বিশ্বাস কর! যায় যে ব্রহ্মজ্ঞানীর 

ভক্রাভদ্রাদি জ্ঞান কিছুই থাকে নাই আর কিরূপে এ কথার আদর 
লোকে করেন তাহা! জানিতে পারি না 1” 

পরবর্তাকালে লর্ড আমহাস্টঁকে লেখা পত্রটিতে রামমোহন পূর্ব- 
পক্ষের যুক্তিকেই আপন যুক্তি হিসাবে পেশ করার কারণ ভারতবর্ষের 

১1406 0৫6 1818 1২810100010212 0৪ : 00110 : 0. 459 (62 012) 

২ রামমোহন গ্রস্থাবলী : বেদাস্তপ্রস্থ (সাহিত্যপরিষৎ সং) : পঃ ৫ 
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এঁহিক উন্নতিকল্পে তার ব্যাকুল আগ্রহ । কিন্ত শ্রীরামকৃষণভাবাদর্শে 
অনুপ্রাণিত বিবেকানন্দ বিজ্ঞান ও বেদান্ত, ব্যবহারিক ও পারমাধিকের 

মধ্যে এমন কোনো বিরোধ দেখতে পান নি। এ বিষয়ে তার দৃষ্টি 
স্বচ্ছতর- “4১1 50161)02 2100 151151012 215 70৫6 01166 

0165121)0 ৮855 0: 95001595115 2. 5117512 €:0012. 0 112 

01021 €0 01021569100 01015 ৮2 10056 18০ 006 01602 ০01 

/১৫5৪108.” চারুকলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম-_একই সত্যকে বিভিন্ন পন্থায় 
প্রকাশের প্রচেষ্টামাত্র। কিন্তু একথ! হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য আমাদের 

প্রয়োজন অদৈতবাদ । (স্বামী বিবেকানন্দর রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের 
ইংরেজী সংস্করণের সুচনায় ভগিনী নিবেদিতার ভূমিক1। ) 

অদ্বৈতবাদের এই পরম এক্যোপলব্ধির আলোকে স্বামীজী নতুন 

যুগের যে জীবনদর্শন উপস্থাপিত করলেন, তার ফলে পারমাধিক ও 
ব্যবহারিক জীবনের ছন্দ নিরসন হয়ে যে সামগ্রিক সত্যোপলন্কি 

মানবজাতির অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল তার সার্থক সূচনা ভগিনী 
নিবেদিতার রচনাবলীতে । 

অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত ব্বামীজীর রচনাবলীর ইংরেজী সংস্করণের 

ভূমিকায় ভগিনী নিবেদিত লিখেছেন_-“একথা অবিস্মরণীয় ষে স্বামী 
বিবেকানন্দই সর্ববস্ততে একাত্মবোধ সহ অদৈতবাদের সর্বোচ্চ মহিম। 
ঘোষণ। করে তার সঙ্গে এই তত্বটিও যোগ করেন যে হিন্দুধর্মে দ্বৈত। 
বিশিষ্টাদ্বেত ও অদ্বৈত একই বিকাশের তিনটি পর্যায় বা স্তর মাত্র 
অছৈতই এর লক্ষ্যস্থল।...এই উপলন্ধিই আমাদের গুরুদেবের জীবনে 
পরম তাৎপর্য আরোপ করেছে । কারণ, এক্ষেত্রে তিনি শুধু প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের নয়, অতীত ও ভবিষ্যতের মিলন-তীর্থে পরিণত । বছ ও 
এক যদি সত্যই এক সত্ব! হয়ে থাকে, তবে শুধু সব ধরনের সাধনাই 
নয়, সব ধরনের কাজ, সব প্রচেষ্টা ও স্গ্টিই উপলব্ধির বিভিন্ন পন্থা! | 

“এর পর থেকে ব্যবহারিক ও পান্রমাপিকে কোনো পার্থক্যই রইল 
না। পরিশ্রমই প্রার্থনা । জয়ই ত্যাগ। জীবনই ধর্ম। গ্রহণ ও 
আসক্তি, বর্জন ও ত্যাগের মতোই কঠোর দাযিস্ব। 
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“কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি-বজিত নয়, বরং জ্ঞান ও ভক্তির প্রকাশক 
-_-এই উপলব্ধিই বিবেকানন্দকে কর্মযোগের মহান প্রচারকে পরিণত 
করেছে। তীর কাছে সন্ন্যাসীর-কুঠরী ব! মন্দিরের মতো৷ কারখানা, 
পাঠকক্ষ, খেতখামার প্রভৃতিও মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলনক্ষেত্র 
রূপে সমান সত্য ও সার্থক পরিবেশ । মানুষের সেবায় ও ভগবানের 
উপাসনায়, বিশ্বাসে ও পুরুষকারে, সততা ও আধ্যাত্মিকতায় তার 
কাছে কোনো পার্থক্য নেই। এক হিসেবে তার সব কথাই এই মূল 
প্রত্যয়ের ভাষ্যমাত্র 1১ ূ 

বিবেকানন্দ-জীবনদর্শনের এই কেন্দ্রসতাটি মনে রেখে নবধুগের 
বাঙালী তথ! ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি যে মনুষ্যত্বের অদর্শ স্থাপন 
করেছিলেন, তার কয়েকটি মূলৃত্র অনুধাবন কর! যেতে পারে-_সুস্থ 
সবল দেহ ( [00090109 ০ 11:01 2190 1021569 ০ 505০] ); সেই 
আশীষ্ঠ বলিষ্ঠ দৃট়িষ্ঠ দেহে একটি বজের উপাদানে গঠিত মন ; জীবন- 
সংগ্রামে সদাসমুগ্যত “খাপধোল। তলোয়ারে"র ব্যক্তিত্ব ও আত্মপ্রত্যয় ; 
স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি সর্বস্বত্যাগ্গী ভালোবাসা এবং বিশ্বমানবের 
সঙ্গে এক্যবোধ; প্রগাঢ় মননশীলতার সঙ্গে অপার হৃদয়াবেগের 
সংমিশ্রণ। 

সাধারণত তার আবেগদীপ্ত হৃদয়ধর্মী রচনাংশগুলিই আমাদের 
দৃষ্টি বেণী আকর্ষণ করলেও স্থামীজীর অধিকাংশ রচনাই মননধর্মী । 

তার স্ুুবিখ্যাত যোগচতুষ্টয় সম্বন্ধে আলোচনামূলক প্রবন্ধ ও 
ভাষণাবলীতে (বিশেষত জ্ঞানযোগ, রাজযোগ। কর্মযোগ-ও ভক্তিযোগ 
গ্রন্থে) আমাদের শাস্ত্ানুসারী এতিহোর সঙ্গে তিনি আধুনিক 
জীবনবোধের যে নিপুণ সমন্ব়সাধন করেছেন, তার দ্বারা তার মনীষার 
অসাধারণত্বই প্রমাণিত । চিকাগে। মহাসভায় প্রদত্ত তার প্রথম 
ভাষণটি২ থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন অবধি তার বক্তৃতা, 

১ অন্্বাদ: লেখককত। 
২ এর আগেও তিনি অন্থত্র ভাষণ দিয়েছেন তবে সে সব বন্তৃতার পূর্ণরূ'প 

আজ অবধি আমর] দেখতে পাই নি। চিকাগে! মহাসভায় তার প্রথম 
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রচনা ও কথোপকথনে তিনি ভারতবর্ষের যে অন্তরতম স্বরূপটি ফুটিয়ে 
তুলতে চেয়েছেন, সে কেবল স্বদেশপ্রেমের গৌরব-গাথার ভারত নয়, 
মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদের উত্তরাধিকারী “ম্বে মহিয়ি” প্রতিচিত 
ভারতাত্বা। ভারতবর্ষ তার কাছে কেবলমাত্র ভৌগোলিক সত্তা নয়, 
নিখিলমানবের অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার পরিপূর্ণ উত্তর । 

কিন্তু বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, 
জাতিভেদ, আত্মবিশ্বীন ও এক্যের একান্ত অভাব সম্বন্ধে স্বামীজী 
তীব্রভাবে সচেতন । তবু স্বদেশী বা বিদেশী যে সব সমালোচক কেবল 
এই অবনতির দিকগুলির প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত করেই ক্ষান্ত থাকেন, 

কেবলমাত্র নিন্দাদ্বারাই সংস্কার সাধিত হয় বলে মনে করেন, তাদের 

তিনি কখনে। ক্ষমা করেন নি। সমগ্র ভারতপরিক্রম। করে তিনি এই 

স্থির বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন যে ভারতের প্রাণসত্তা এখনে 

জাগ্রত। স্বামীজীর শিষ্য ও অনুরক্ত যে সব বিদেশী বা বিদেশিনী 
ভারতের সেবায় জীবনোত্সর্গ করেছিলেন, তাদের কাছে ভারতবর্ষের 
এই প্রাণসত্তাকে তুলে ধরাই ছিল স্বামীজীর প্রধান কাজ। ভগিনী 
ক্রিস্টিন স্বামীজীর এই ভারততন্ময় বাক্তিত্বের উপলব্ধি প্রসঙ্গে তার 
স্বতিকথায় লিখেছেন_-40আ 19:01 [10019 ০226 69 000] 
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ভাষণটির পূর্ণ বিবরণ আমর! পেয়েছি। মনন ও সাহিত্যের সার্থক সময 
এটি বিবেকানন্দ-রচনাবলীর যথার্থ হুচন]। 
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0017061701175 1527 02০8105 06 1100275-02091006 1151176-- 

1)61 990019, 1321: 15156015, 21:০1216500076, 161 02091015215 

2180 005000009, 1121 15215, 20001021179, 018179,161 

00716016, 1261 5586 501116021 00152065, 171 59011060165, 

/170 50 79520 ৪. 132৬7 1112, ৪. 112 01 500, 0 10201- 

(90107 (0২0100110155215065 0 ৬ 12159192180, 00 : 157-58)১ 

ভারতবর্ষকে পরিপূর্ণ অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন বলেই, বিবেকানন্দের 
হৃদয় সমগ্র পৃথিবীকে একদিন আত্মীয়রূপে গ্রহণ করেছিল। বিশেষ 
দেশ ও ধর্মের এঁতিস্ছো সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলেই সব দেশ ও সব ধর্মের 

অন্তরালে মানবতার অখণ্ড মহিমা! তিনি উপলব্ধি করেছিলেন । তাই 
বিবেকানন্দের ভারতচিন্তাকে কেবলমাত্র দেশগ্রীতির নিদর্শন মনে 

করলে তার ব্যাপ্তিকে অস্বীকার করা হবে। 17501275 7/1555956 

€০ ৮1০ ০৫]? নামে তার অসমাপ্ত গ্রস্থটিতে বিবেকানন্দের 

ভারতবর্ষ-_“এইখানে মানবনহৃদয়- পশুপক্ষী, তরুলতা, মহত্বম দেবতা! 

থেকে ক্ষুদ্রতম ধুলিকশী অবধি উচ্চতম থেকে নিম্নতম সত্ত৷ পর্যন্ত 
১. আমার মনে হয়, যেদিন তার সেই অপূর্ব কণ্ঠে [2419 (ভারতবর্ষ ) 
শবটি উচ্চারিত হতে শুনেছিলাম, সেদিন থেকেই আমাদের হৃদয়ে ভারতবর্ষের 

প্রতি ভালোবাস! জেগে উঠেছিল। ভারতবর্ষ-_মাত্র পাচটি অক্ষরের একটি 

শবে এত কথা ভর! থাকতে পারে, একথ। অবিশ্বাস্ত মনে হবে। ওই শবটির 

মধ্যে ছিল--ভালোবাসা, আবেগ, গর্ব, এষণা, পুজা, বিষাদ, শৌর্ধ, গৃহ- 

ব্যাকুলত। আর আবার ভালোবাসা । একটি সমগ্র গ্রস্থাবলীও কারে হৃদয়ে 

এতখানি আলোড়ন স্থতি করতে পারত না। যারা তার কণ্ঠে ওই শব্দটি 

উচ্চারিত হতে শুনেছে, তাদের হৃদয়ে ভালোবাসাস্থষ্টির জাুমন্ত্রনিহিত ছিল এই 

শবটির মধ্যে। তারপর থেকে ভারতবর্ষই হৃদয়ের একমাত্র আকাঙ্জার ধন হয়ে 

উঠেছে। ভারতবর্ষের মান্থুয, ইতিহাস, স্থাপত্য, আচার-আচরণ, নদী, পর্বত, 

সমতল, সংস্কৃতি, শাস্্, অধ্যাত্ম ধ্যানধারণা-_ প্রতিটি বিষয় তাদের কাছে সজীব 

আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছে । তখন থেকে ধ্যান ও মননের এক নতুন জীবন- 

চ্যার হুত্রপাতি। (অধৈত আশ্রম প্রকাশিত ইংরেজী গ্রস্থ “স্বামী বিবেকানন্দের 

স্বতিকথা'র অন্তর্গত ভগিনী ক্রিঠিনের স্বতিকথা ধেকে ।) " 
২ 
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সবকিছুকে ধারণ করে আরে! বিশাল অনস্তপ্রসারিত হয়ে উঠেছে । 
এইখানেই মানবাত্ম' সমগ্র বিশ্বকে এক অখণ্ড এঁক্যনুত্রে অনুধাবন 
করেছে, তার প্রতিটি স্পন্দনকে আপন নাড়ীর স্পন্দনরূপে অনুভব 
করেছে।”১ স্বামীজীর বেশীর ভাগ বাংলা ও ইংরেজী রচন। ও ভাষণই 
এই ভারত ও বিশ্বহৃদয়ের সংযোগসাধন প্রচেষ্টা । তার মূল স্ুুরটি 
আধ্যাত্মিক । কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম, বেদান্ত ও বিজ্ঞান, ব্যবহারিক 

ও পারমাধিক-_ নানামুখী জীবনজিজ্ঞাসার মধ্যে অন্বয়সম্বন্ধ স্থাপন 

করাতেই বিবেকানন্দের মৌলিকতা । ূ 

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বইটিতে এই ভিন্নমুখী জিজ্ঞাসার স্বরূপ- 
বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে স্বামীজীর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়--“জ্ঞান মানে কি 
না বহর মধ্যে এক দেখা | যেগুলে। আলাদা তফাৎ বলে আপাততঃ 

বোধ হচ্ছে তাদের মধ্যে এক দেখা । যে সম্বন্ধে এই এঁক্য মানুষ 

দেখতে পায়, সেই সন্বন্ধটাকে “নিয়ম বলে ; এরি নাম প্রাকৃতিক 
নিয়ম | 

«পর্বে বলেছি যে, আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি চিন্তা সমস্ত আধ্যাত্মিক; 

সমস্ত বিকাশ ধর্মে। আর পাশ্চাতো এ সমস্ত বিকাশ বাইরে, শরীরে, 

সমাজে । ভারতবর্ষের চিন্তাশীল মনীষীর! ক্রমে বুঝতে পারলেন যে, 
ও আলাদা! ভাবটা ভুল ; ও সব আলাদার মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে ; মাটি, 

পাথর, গাছপালা জন্ত, মানুষ, দেবতা, এমনকি ঈশ্বর ত্বয়ং এর মধ্যে 
এঁক্য রয়েছে ; অদ্বৈতবাদী এর চরম সীমার মধ্যে পৌঁছলেন, বল্লেন 
যে সমস্তই সেই (একের বিকাশ । বাস্তবিক এই অধ্যাত্ম ও অধিভূত 
জগৎ এক, তার নাম 'ত্র্গ' ; আর এ যে আলাদ। আলাদ! বোধ হচ্ছে, 
ওটা ভূল, ওর নাম দিলেন “মায়া অবিষ্তা অর্থাৎ অজ্ঞান ।-..এদের 
অধিকাংশ পণ্তিতই এটা এখন বুঝেছেন”_-এদের রকম দিয়ে, জড়- 
বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে। তা সে এক কেমন করে বনু হল; একথা 

আমন্নাও বুঝি না, এরাও বোঝে না । আমরাও সিদ্ধান্ত করে দিয়েছি 

১ জগতের কাছে ভারতের রাণী' : বাণী ও রচনা: ৫ম খণ্ড: 

পৃঃ ও৭৪-৩৭৫ : অনুবাদ : লেখককৃত । 



বিবেকানন্দ : মনন ও সাহিত্য ১৯ 

ওখানটা বুদ্ধির অতীত। এরাও সেই করেছে । তবে সেই খোঁজার 
নাম বিজ্ঞান ( ১০107)০০ )1৮১ 

অন্বেণের আপাত বিপরীত এ ছুটি পশ্থা! যে শেষ অবধি “বহর 

অন্তরালে 'একে'র নিঃসংশয় উপলব্ধিতে বিলীন হবে, এ বিষয়ে স্বামীজী 
নিশ্চিত ছিলেন। তাই জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রেও তার সিদ্ধান্ত __“অপরা 
ও পরাবিষ্ঠায় বিশেষ আছে নিশ্চিত; আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক 
জ্ঞানে বিশেষ আছে নিশ্চিত ; একের রাস্তা অন্যের না হইতে পারে ; 

এক উপায় অবলম্বনে সকল প্রকার জ্ঞানরাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত না 
হইতে পারে, কিন্তু সেই বিশেষণ ( 01921517০6 ) কেবল উচ্চতার 

তারতম্য, কেবল অবস্থাভেদ, উপায়ের অবস্থানুযায়ী প্রয়োজনভেদ ; 
বাস্তবিক সেই এক অখণ্ড জ্ঞান ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্যস্ত ত্রন্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত।” 

[ 'জ্ঞানার্জন'_ভাব্বার কথা ] 
জ্ঞানের রাজ্যের এই এঁক্যবোধকে বিবেকানন্দ প্রেমের মধ্য দিয়ে 

জীবনসত্যে পরিণত করেছিলেন বলেই তার কবিতায় এই সত্যটি ধরা 
দিয়েছে-_ 

ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু! সর্বভূতে সেই প্রেমময়; 
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সথে, এ সবার পায়। 

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খু'জিছ ঈশ্বর; 
জীবে প্রেম করে যেই জন; সেইজন সেবিছে ঈশ্বর । 

( সখার প্রতি ) 
বেদাস্তের মননশীলতাকে মানবপ্রেমের কল্যাণবোধে রূপাস্তরিত- 

করণের সাধনায় স্বামীজীর অপূর্বসিদ্ধির পরিচয় এই কবিতাটির মধ্যে 

সবচেয়ে সার্থকভাবে ফুটেছে । আমেরিকা পরিভ্রমণাস্তে এদেশে ফিরে 
এসে স্বামীজী যখন তার অনুরাগী গুরুভাতাদের, মধ্যে কর্মে পর্নিণত 

ব্দোস্তের আদর্শ প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তখন স্বভাবতই 
আমাদের প্রচলিত ধর্মধারণার আঘাত লেগেছিল। বিবেকানন্দশিহ্য 

১ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : বাণী ও রচন। : ৬ খণ্ড : পৃঃ ২০* 
২ রাণী ও রচন। : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৬* 



২৩ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

স্বামী শুদ্ধানন্দজীর স্মৃতিকথায় এই চিস্তাসংঘাতের একটি বিবরণ এ 

প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য-_-“একদিন মাষ্টার মহাশয়ের ( কথামৃত-প্রণেতা 
শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) সঙ্গে কথা হইতেছে। মাষ্টার মহাশয় বলিতেছেন, 

“দেখ, তুমি যে দয়, পরোপকার বা জীবসেবার কথ বল, সে ত মায়ার 

রাজোর কথা। যখন বেদান্তমতে মানবের চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভ, 

সমুদয় মায়ার বন্ধন কাটান, তখন ওসব মায়ার ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে 

লোককে এ বিষয়ের উপদেশ দিয়ে ফল কি?" স্বামীজী বিন্দুমাত্র 
চিন্তা না করিয়াই উত্তর দিলেন 'মুক্তিটাও কি মায়ার অন্তর্গত নয় ? 
আত্মা ত নিতামুক্ত, তার আবার যুক্তির চেষ্টা! কি? ”১ 

মুক্তিপ্রচেষ্টাকে পর্যস্ত মায়ার গণ্ভীতে ফেলার কারণ, স্বামীজী 
নিজে ছিলেন জীবন্ুক্ত। অপরপক্ষে. নিঃস্বার্থ সেবার মধ্য দিয়ে 
শুদ্ধচিত্ত মানুষ যে ওই মুক্তি আপন অন্তরে আপনিই লাভ করে এও 

তার সিদ্ধান্ত। সত্বগুণাশ্রিত ছু'চারজন ব্যক্তি ছাড়া প্রায় সব মানুষ- 
কেই কর্মের দ্বাব্রাই কর্মপাশমুক্ত হতে হবে, এই কথা জেনেই স্বামীজী 
লিখেছিলেন- “অধ্যাত্ববিগ্ভার তুলনায় আর সব “অবিদ্া' সত্য বটে, 

কিন্তু কয়জন এ জগতে সত্বগুণ লাভ করে এ ভারতে কয়জন? সে 
মহাবীরত্ব কয়জনের আছে যে, নির্মম হইয়া সর্বত্যাগী হন? সে 

ুরদৃষ্টি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পাধিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? 
সে বিশাল হৃদয় কোথায়, যাহা৷ সৌন্দর্য ও মহিমাচিস্তায় নিজ শরীর 
পর্যস্ত বিস্মৃত হয়? ধীহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার 

তুলনায় তাহারা মুষ্টিমেয় । আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য 
কোটি কোটি নরনারীকে সামাজিক আধ্যাত্মিক চক্রের নিচে নিম্পিষ্ট 

হইতে হইবে ?”২ ( বর্তমান সমস্যা ভাববার কথা ) 
এই মনোভাবের ফলে জাতীয় জীবনে রজোগুণের সংগ্রামীপ্রেরণা- 

সঞ্চারের অগ্নিবাণী তার রচনাবলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। 
উদাহরণস্বরূপ “বর্তমান ভারত" থেকে তীর সাধু গদ্ভরীতি ও 

১ বাশি ও রচনা: নম খণ্ড: পৃঃ ৩৩৬ 
২ বাণীও রচন!: ভষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ৩২-৩৩ 



বিবেকানন্দ : মনন ও সাহিত্য ২১ 

“পত্রাবলী” থেকে চলতি গগ্রীতির রূচনাংশ যথাক্রমে উদ্ধৃতিযোগ্য-_“হে 
বীর সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল- আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী 

আমার ভাই। -বল-ঘূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ 
ভারতবাসী, চগ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত 
হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল-_ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী 
আমার প্রাণ ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার 
শিশুশব্যাৎ আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী-..”১ 

“আমি আশীর্বাদ করছি, আজ এই মহামায়ীর দিনে- এই রাত্রে 
মা তোমাদের হৃদয়ে নাবুন; অনন্ত শক্তি তোমাদের বাহুতে আনুন ! 
জয় কালী, জয় কালী! মা নাববেনই নাববেন_ মহাবলে সর্জয় 
বিশ্ববিজয় ; মা নাবছেন। ভয় কি? কাদের ভয়।-.'জয় কালী, 

জয় কালী ।”২ 

বিশেষভাবে চলতি গছ্ের প্রতি স্বামীজীর পক্ষপাতের কারণও 

তার সংগ্রামী প্রেরণা । তাই তো ভাষার আদর্শ সম্বন্ধে তার বক্তব্য 

ভাষাকে করতে হবে-__যেন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা! ইচ্ছে কর__ 
আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে নেয়_দীত পড়ে না” 

একদিকে সংগ্রাম অন্য দিকে গণসংযোগ- বিবেকানন্দের আদর্শ চলতি 

গন্ধ এ ছুয়েরই উপযুক্ত বাহন। সাহিত্য, ব্বদেশচিস্তা, অধ্যাত্সসাধন-_ 
জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বিবেকানন্দ নিজেকে ভারতবর্ষের চিরপদদলিত 
্বজাতিলাঞ্ছিত জনসাধারণেরই একজন বলে মনে করেছেন । তাই 
বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ অবধি ধারা লোকহিতায় এসেছেন, তার৷ 

যে সাধারণের মুখের ভাষায় তাদের বাণী প্রচার করেছেন সে কথা 
“বাঙ্গাল! ভাষা প্রবন্ধে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন | উনবিংশ 
শতাবীর এই ব্রহ্মবিদ সাধকই আসন্ন শুদ্রযুগের নিশ্চিত ঘোষণ! 
করেছেন তার 'পরিব্রাজক' ও “বর্তমান ভারত গ্রন্থে। 

১ বাণী ও রচন] : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪৯ 

২ তদেব : ৮ম খণ্ড: পৃঃ ৮০-৮১ 

৩ তদেব : ৬ষ্ঠ খণ্ড : বাঙ্গালা ভাষ! : পৃঃ ৩৪. 



২২ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

“তধাপি এমন সময় আসিবে, যখন শুদ্রত্সহিত শুদ্রের প্রাধান্য 
হইবে, অর্থাৎ বৈশ্য ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়! শূত্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য 
বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শুদ্রধর্মকর্ম-সহিত স্বদেশের শুদ্দেরা 
সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য- 
জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল 
ভাবিয়া ব্যাকুল ।”+ 

“পরিব্রাজক” গ্রন্থে জেলে; মালা? মুচি, মেথরের মধ্য থেকে “নৃতন 
ভারতে"র আবির্ভাবের আহ্বান তে! বাংলাসাহিত্যে সর্বপ্রথম ও 
সবচেয়ে পরিচিত শ্রমিক-বন্দনা । কিন্তু একথাও স্মরণীয়, ক্ষুধার. 

. সত্যকে স্বীকার করলেও বিবেকানন্দ ধর্মের সত্যেই প্রতিষিত। তার 
সাধনায় আমাদের দিনযাপনের সংগ্রামের সঙ্গে চিরস্তনের ধ্যান এসে 

মিলেছে । সেদিক থেকে বিবেকানন্দ শুধু 'বর্তমান ভারতে'রই লেখক 
নন, ভবিষ্যৎ ভারতেরও স্রষ্টা । 

১ বাণী ও রচনা! : ৬ষ্ঠ খণ্ড: বর্তমান ভারত : পৃঃ ২৪১। প্রসঙ্গত ভগিনী 

ক্রিিনের স্মৃতিচারণে স্বামীজীর ছু' একটি বক্তব্য ম্মরণীয় ( সময়--১৮৯৫ )-_- 
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“পরবর্তী যে মহাবিপ্লব নবধুগ নিয়ে আসবে, তা হয় রাশিয়1 নয় চীন থেকে 
দেখ। দেবে। কোন দেশ থেকে এই নৃতন যুগ দেখ! দেবে, তা আমি সঠিক 
দেখতে পারছি না, তবে হয় রাশিয়া! নয় চীন-_ এ ছুই দেশের কোনোটি থেকেই 
আসবে ।” “ইউরোপ এক আগ্নেয়গিরির শিখরে সমাসীন। আধ্যাত্মিক বন্যায় 
এর অগ্নি নির্বাপিত না হলে এ লভ্যতা শৃন্তে বিলীন হয়ে যাবে।” 



বিবেকানন্দের সাহিত্যচিন্ত 

বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের নিজন্ব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 

এতিহাসিকেরা সাধারণত একমত। স্বামীজীর শৌর্ধদৃপ্ত আত্মসমাহিত 
বাক্তিত্ব তার রচনাবলীতে একটি বিশেষ বাগভঙ্গী বা শৈলীর স্ব 
করেছে৷ যার তুলনা! উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বা বিংশ শতাব্দীর 

সুচনায় বাংলা গগ্ছে ছুর্লভ। সংখ্যার বিচারে তার বাংল! রচনা অত্যল্প ; 
কিন্তু সেই স্বল্পসীমার সমূজ্জল দীপ্তিতেই বাংলা গগ্য বা কবিতা-সংকলনে 
তার উপস্থিতি অনিবার্ধ। স্বামীজীর ইংরেজী বন্তৃতা ও রচনার অজস্র 
বাংল! অনুবাদে যেভাবে তার ভাবগম্ভীর ওজন্বিতা অক্ষু্ রাখার প্রয়াস 

দেখ। যায়, তার ফলে এই অনুবাদ-সম্তারও বাংলাসাহিত্যের শ্রদ্ধার 

সামগ্রী। 'কর্মযোগ', 'জ্ঞানযোগণ "ভারতে বিবেকানন্দ” প্রভৃতি বইয়ের 
অনেক অংশ যেভাবে চিন্তামূলক রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন লেখকেরা ব| 
সংবাদপত্র-সেবীরা ব্যবহার করে থাকেন, তাতে মনে হয় এসৰ বই যে 
মূলত অনুবাদ, সে কথা অনেকেই অবহিত নন। এ জন্য বিবেকানন্দ 
সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই তার স্ব-নির্বাচিত প্রথম অনুবাদক স্বামী 
শুদ্ধানন্দজীর কাছে চিরখণে আবন্ধ। 

কালানুক্রমিকভাবে বাংলাসাহিত্যে সুপরিচিত বিবেকানন্দের 
চারটি গগ্ভ-রচনা-_“ভাব্বার কথা” বর্তমান ভারত” 'পরিব্রাজক' ও 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য । এই সব কয়টিই 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম 
থেকে চতুর্থ বর্ষের মধ্যে প্রকাশিত। “ভাববার কথা'র “হিন্দুধর্ম ও 
শ্রীরামকষ্ণ' প্রবন্ধটি বোধ হয় স্বামীজীর লেখ' প্রথম বাংল! প্রবন্ধ । 
এর আগে তিনি 'সঙ্গীতকল্পতরু' নামে সংগীত-সংকলনগ্রন্থের একটি 

ভূমিকা১ ; হার্বা্ট স্পেন্সারের 'এডুকেশন' গ্রন্থের অনুবাদ শিক্ষা 
এবং গ্লীতগোবিন্দের একটি অনুবাদ করেছিলেন বলে জানা যায়। 

প্রথম ছুটি বচন! পাওয়া, গেছে। তৃতীয়টি এখনও অনাবিস্কৃত। 

১ প্রীনরেন্্রনাথ দত্ত বি. এ. ও শ্রীবৈষবচরণ বসাক সংগৃহীত” “সঙ্গীত- 
কল্পতরু' ৷ * 



২৪ বিবেকানন্দ ও বাংলাশাহিত্য 

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বাংল! মুখপত্ররূপে উদ্বোধন'-পত্রিকার আত- 
প্রকাশ-উপলক্ষে১ স্বামীজী একটি 'প্রস্তাবনা' লেখেন, পরবর্তীকালে 
“ভাববার কথা? নামে প্রবন্ধগুচ্ছ প্রকাশের সময় 'প্রস্তাবনার' নাম 
দেওয়া হয় বর্তমান সমস্তা? |: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনোধর্মের পার্থক্য 

বিশ্লেষণ করে প্রস্তাবনায় স্বামীজীর সিদ্ধান্ত--“ভারতে রজোগুণের 
প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্বগুণের। ভারত 

হইতে সমানীত সত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর 
করিতেছে নিশ্চিত এবং নিয়স্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজো- 
গুণপ্রবাহ প্রবাহিত না! করিলে আমাদের এঁহিক কল্যাণ যে 
সমুৎপাদিত হইবে না! ও বুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিদ্ধ উপস্থিত 
হইবে, ইহাও নিশ্চিত ।” 

উদ্বোধনে'র এই প্রস্তাবন। পত্রিকাটির আদর্শ ও উদ্দেশ্যের দিক 
দিয়ে বিশেষ মূল্যবান; এই মহৎ আদর্শ সামনে রেখেই স্বামীজীর 
সচেতন সাহিত্যপ্রয়াস।' বিশ্বের কাছে ভারতবর্কে ও ভারতের 

কাছে বিশ্বকে উপস্থাপিত করার যে ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন 
'উদ্বোধন' পত্রিকার মধ্য দিয়ে ঘাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি সেই 

পুণ্যব্রতই পালন করে গেছেন। 

উদ্বোধন? পত্রিকার প্রথম বর্ধেই স্বামীজীর “বর্তমান ভারত” ও 
“বিলাতযাত্রীর পত্র” ( পরবতাকালে 'পরিব্রাজক' নামে প্রকাশিত ) 
বই ছুটির অধিকাংশ প্রকাশিত। দ্বিতীয় বর্ষে (১৩০৬৭) প্রাচ্য ও 

পাশ্চাত্যের সুত্রপাত। ন্ুতরাং বাংলাসাহিত্যে স্বামীজীর আবির্ভাব 

সম্পূর্ণভাবেই এই মাসিক পত্রিকাটির উপলক্ষে । প্রথম চার বদর এই 
পত্রিকার প্রধান এবং একমাত্র আকর্ষণই ছিল স্বামীজীর রচনাবলী । 

শুধু গগ্ভরচনা নয়, এই সময়ের মধ্যে স্বামীজীর তিনটি শ্রেষ্ঠ 

কবিতাও উদ্বোধনে প্রকাশিত---১. সখার প্রতি--১ম বর্। ২র সংখ্যা । 

২. নাটক তাহাতে শ্যামা-_-২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা | ৩. গাই শীত শুনাতে 

১ উদ্বোধন ১ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩০৫ পাক্ষিক পঞ্জিকারূপে স্চনা 



বিবেকানন্দের সাহিত্যচিস্তা ২৫ 

তোমায়--৫ম বর্ষ, ৯ম সখ্য। | এর মধ্যে, 'সখার প্রতি' কবিতাটি সবচেয়ে 

জনপ্রিয় এবং স্বামীজীর বাংলা ও ইংরেজী কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম । 

এ ছাড়া স্বামীজীর রচিত ছুটি ধপদাঙ্গ ব্র্মসংগীত বাংল! কবিতার 

জগতে স্মরণীয় আসনের অধিকারী--“একরপ-অরূপ-নাম বরণ” এবং 

“নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ_-”১ গান ছ্টি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শেষ 

ব্যাধির সময় বিবেকানন্দের সমাধি-অবস্থা লাভের পর রচনা । 

বিবেকানন্দের বাংলা ও ইংরেজী পত্রাবলী পত্রসাহিত্যের হীতি- 

হাসে এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়। পত্রলেখকের বাক্তিত্ব যে পত্রকে কী 

জীবন্ত ব্যক্তিত্বে, ভাম্বর করে তোলে, তার আশ্চর্য উদাহরণ স্বামীজীর 

পত্রাবলী। বিবেকানন্দ-মানসের পূর্ণপরিচয় লাভের জন্য এই 

পত্রগুলি অমূল্য উপকরণ। সেইসঙ্গে বিবেকানন্দের সাহিত্য- 

প্রতিভার অভ্রান্ত স্বাক্ষর । উদ্বোধনে" প্রকাশিত রচনাবলীর মতে। 

এগুলি সচেতনমনের স্থষ্টি নয়, অথচ শিল্পনৈপুণ্যের বিচারে সমান 

মর্যাদার অধিকারী, কোনে। কোনো ক্ষেত্রে বরং বেশী বলেই মনে হয়। 

যদিও রচনার প্রসার ও বৈচিত্র্য সাহিত্যিকের পক্ষে কম কথা নয়; 

তবু যে লেখক ভাবের জগতে কোনো! মৌলিক চিন্তা বা উপলবির 
সঞ্চার করেছেন, তার মূল্য গতানুগতিক সাহিত্য-সাধনার অনেক 
উধধর্বে। স্বামীজীর সাহিত্যকৃতি সেই মৌলিকতার অধিকারী । 
সাহিত্যের শৃষ্টিমূলক কল্পনাজগৎ বিবেকানন্দসাহিত্যের প্রধান বিষয় 
নয়। তার কবিতা ও. গগ্যরচনাবলী প্রধানত মননধর্মী। চলমান 
জগৎ ও জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের ফলে এই মননধর্ম 
সজীব ও গতিময়। তার গগ্গ্রস্থাবলীর পটভূমিতে এক বিরাট 

অনুভূতিশীল কবিহ্ৃদয় মানবসভ্যতার পতন-অত্যুর্থানের ইতিহাস- 

পাঠে অভিনিবিষ্ট। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই কবির্মশীষীর সীমাবদ্ধ 

১ উল্লেখিত গানছুটির পটভূমি-প্রসঙ্গে 'বাণী ও রচনা” নবম খণ্ড : পৃঃ ৯৯ 
এবং এই গ্রন্থের “বিবেকানন্দের কবিতা” অধ্যায় ত্রষ্টব্য। স্বামীজীর লেখা 

স্বরলিপিসহ তাঁর “গানের খাতা”য় এ ছু'টি গান পাওয়া গেছে। থাতাটি 

ইংরেজীতে নরেন্্রনাথ দৃত্ত স্বাক্ষরিত, তারিখ ২২শে জানুয়ারি, +৮৬ 



২৬ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

আত্মপ্রকাশে তার অন্তরের বিপুল ভাবসম্পদের আভাসটুকু মাত্র 
আমাদের চোখে ধরা পড়ে। তবু সেই স্বল্প পরিচয়ই বাংলাসাহিত্যের 
অন্যতম বিস্ময় । 

সাহিত্য ও সাহিত্যতত্বের প্রতি বিবেকানন্দের আকৈশোর 
অনুরাগ । এ বিষয়ে তার মধ্যমভ্রাত৷ শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথা 

উল্লেখযোগ্য--“ব।ল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথের বিদ্ভাচর্চায় বিশেষ 
আগ্রহ ছিল। পাঠ্যাবস্থা হইতেই তিনি নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ 
করিয়াছিলেন। বি. এ. পরীক্ষার সময় তাহার পঠিত কোরিওলেনাস 
এবং মিল্টন, বাইরন, হ্যামিপ্টন প্রভৃতির পুস্তকগুলি মঠের 
পুস্তকাগারে প্রদত্ত হইয়াছে । ইংরেজী কাব্যের ভিতর মিন্টন 
নরেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল এবং তিনি তাহ! হইতে মাঝে মাঝে 

আবৃন্তি করিতেন। মিস্টন-আবৃত্তিপদ্ধতি তাহার অতি সুন্দর 
ছিল। গন্তীর ও তরঙ্গায়মান শব্দে তিনি মিণ্টনের শ্লোকগুলি অতি 

সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিতেন। শেক্স্ীয়ারের গ্রন্থগুলির সহিত 

তিনি বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন... বাইরন তিনি খুবই পড়িতেন 
এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাহার বিশেষ প্রিয় ছিল। ইহা! ব্যতীত সাধারণ 

ইংরেজী কাব্য.তিনি প্রধান অধ্যাপকের ন্তায় পড়াইতে পারিতেন।” 

“বাঙ্গালা পুস্তকের ভিতর ভারতচন্দ্রের “অন্নদামঙগল' ও 
“বিগ্ভানুন্দর' এত মন দিয়! পড়িয়াছিলেন যে মাঝে মাঝে সেই পুস্তক 
হইতে স্থান উদ্ধৃত করিয়া আবৃত্তি করিতেন। হীরেমালিনীর কথ 

লইয়া মাঝে মাঝে কৌতুক করিতেন এবং মানসিংহের যশোর যাত্রা 
অতি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিতেন।৯ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 

পুস্তকাবলী ও মাইকেলের কাব্যগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ 
রর এ অপ শর ভা এ পপ 

১ ভারতচন্দ্রের কাব্যসম্বন্ধে স্বামীজীর পরবর্তীকালের মনোভাবপ্রসঙ্গে 
বাণী ও রচনা, নম খণ্ডের পৃঃ ২১১ লক্ষণীয়। এ একই পৃষ্ঠায় মধুক্দূন ও 

মেঘনাদবধকাব্য প্রসঙ্গে স্বামীজীর অমর মন্তব্য রয়েছে। এ গ্রন্থের মাইকেল 
মধুদ্দন ও স্বামী বিবেকানন্দ অধ্যায় ত্ষটব্য। 
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করিয়াছিলেন। 'মেঘনাদবধ” কাব্যখানি তাহার বিশেষ প্রিয় ছিল। 

বিশেষ কবি জন্মেছিল।” দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'র কথ 
সর্দ। তাহার মুখে লাগিয়৷ থাকিত। একটু হাসি-তামাসার কথা 
হইলেই তিনি 'সধবার একাদশী'র কোন বোল্ তুলিয়। ঠাট্টা। করিতেন। 
'নীলদর্পণ' হইতেও তিনি মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিতেন।:-* 

স্বরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কবিতা "সুদর্শন সবিতা" কাব্যখানি তিনি 
বিশেষ পছন্দ করিতেন এবং এ ছন্দটি তাহার বিশেষ ভাল লাগিত।.. 

কালিদাসের গ্রন্থের ভিতর কুমারসম্ভব, শকুস্তলা ও মেঘদূত তাহার 
প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল. .-ললিত-বিস্তরখানি তাহার বিশেষ জানা ছিল।”৯ 

উপরি উদ্ধত বিচ্ছিন্ন উপকরণগুলির সাহায্যে স্বামীজীর সাহিত্য- 

রুচি কতখানি প্রসারিত ছিল তার অনেকট। পরিচয় মেলে। 

ছাত্রাবস্থা থেকেই নরেন্দ্রনাথ বুবিচিত্র জ্ঞানআহরণে সচেষ্ট ছিলেন। 
পরবর্তীকালে দর্শন ও শাস্ত্রচ্চাই তার প্রধান আকর্ষণ হলেও নানামুখী 
জ্ঞানের প্রতি আজীবন কৌঁক ছিল। জীবনের শেষ পর্যায় অবধি 

ইতিহাসের প্রতি তার গভীর আগ্রহ বিশেষ লক্ষনীয়। 
কিশের বয়স থেকেই বিবেকানন্দের সাহিত্যান্ুরাগসন্বন্ধে তার 

অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবনীকার শ্রীসত্যেন্্রনাথ মজুমদার একটি ঘটনার 
উল্লেখ করেছেন।২ তখন দত্তপরিবার রায়পুরে ছিলেন। সেই সময় 
“একদিন তাহার পিতৃবন্ধু জনৈক খ্যাতনাম1! লেখক বাঙ্গাল! সাহিত্য 
সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন ; নরেন্্নাথও পিতার ইঙ্গিতে 

১ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী : ২য় খণ্ড: শ্রীমহেন্নাথ 
দত্ত : পৃঃ ১৬২-৬৬:: প্রথম সংস্করণ। 

সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে তাঁর কতট] পরিচয় ছিল, 
তা সঠিক বলা কঠিন। তবে “সঙ্গীতকল্পতরু'তে রবীন্দ্রসংগীতের সংকলন, এবং 
“কথামৃতে” শ্রীরামরুঞ্ণ-সমীপে তার ভক্তিমূলক রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া দেখে মনে 
হয়, প্রথম জীবন থেকেই রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। কিন্তু তার 
গদ্ভঙ্জী বা! কবিতার গোত্র আলাদ]। 

. ২ বিবেকানন্দ চরিত : ৪র্থ সং : পৃঃ ২৭ 
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আলোচনায় যোগদান করিলেন। সাহিত্যকপ্রবর কিছুক্ষণ পরেই 
বুঝিতে পারিলেন, অধিকাংশ প্রসিদ্ধ লেখকের গ্রন্থই বালক অধ্যয়ন 

করিয়াছেন। তিনি বিম্ময়ে ও আনন্দে নরেন্দ্রকে বলিলেন, “বৎস ! 
আশা করি একদিন তোমার দ্বারা বঙ্গভাষ! গৌরবান্বিত হইবে ।” 
এই খ্যাতনামা" লেখকটির পরিচয় আমরা জানি না; কিন্তু তার 
ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হয়েছে। বাংলাভাষার গঠনের ইতিহাসে 
বিবেকানন্দের দান চিরম্মরণীয়। তার 'বাঙ্গাল। ভাষা” নিবন্ধে বাংল 

গগ্যের চলতিরূপের সপক্ষে যতখানি নিশ্চয়তার সঙ্গে যুক্তি দেখানো 

হয়েছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্রের' আগে চলতি গদ্য সম্বন্ধে 
অতট! নিশ্চিত ছিলেন না। অথচ তার 'মুরোপ যাত্রীর ভায়ারি' 
ও 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি অথবা তার প্রথম জীবনের পত্রাবলীতে 

চলতি গগ্যের যে ভাবন্ুন্দর নত্রমাধূর্য ফুটে উঠেছে তার দ্বারা বাংল। 
গন্ধ অনেক আগেই চলতিপথের যাত্রী হতে পারত। 

কালনুক্রমিকভাবে বিবেকানন্দের চলতি গগ্য পরবর্তাকালের। 
তবু; বাংলা গছ্ে বিবেকানন্দই স্বপ্রথম জীবনের সবরকমের 
অন্ুভূতিকেই চলতিভাষায় রূপান্তরিত করার বিদ্রোহী সঙ্কল্প ঘোষণা 
করলেন। এবিষয়ে তার যুক্তি আরো সুদূরপ্রসারী_ “যখন মানুষ 
বেঁচে থাকে তখন জেস্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয় ।” 

“ছুটো চলতি কথায় যে ভাবরাশি আসবে তা ছ'হাজার ছাদি 

বিশেষণেও নেই।” “চলতি ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? 
স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা! তয়ের করে কি 

হবে ?” (বাঙ্গালা ভাষা-_ভাববার কথা? ) উপরি-উদ্ধত মন্তব্যগুলি 
সমকালীন বাংলা গণের রূপাস্তরসাধনে যতট। কার্যকরী হতে পারত, তা 

ন! হওয়ার কারণ বিবেকানন্দ কোনো সাহিত্যগোষ্টীর মধ্যে ছিলেন না । 
কিন্তু তার মতবাদের সত্যতা স্বীকৃত হয়েছিল । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য? 
বইখানি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ সাধুবাদ তার অন্যতম প্রমাণ ।১ 

১ “দ্বিতীয় পর্যায়ের “বজদর্শন' প্রকাশের কিছুদিন পরে শ্বর্গীয় রায়বাহাছুর 
বীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একদিন রাত্রি আটটার পর লেখকের (কুমুদন্ধু সেন) 
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কিন্ত স্বামীজী নিজেও সবসময় এই চলতিভাষায় লেখেন নি। 
নিরস্তর সংস্কৃতশাস্ত্রার্দির সাহচর্য ভাষার আর একটি গুণের প্রতিও 
তাকে আকৃষ্ট করেছিল। ব্রাহ্মণের সংস্কৃত, শবরম্বামীর মীমাংসা- 
ভাস্য, পতঞ্জলির মহাভান্য প্রভৃতির প্রতি তার অপরিসীম শ্রদ্ধার 
কথা মনে থাকলে “ভাববার কথা'র সাধুভাষায় লেখ! প্রবন্ধাবলী 
অথবা 'বর্তমান ভারতে'র সাধুভাষ! সম্বন্ধে বিস্ময়ের কারণ থাকে না। 

বিবেকানন্দের সাধুগগ্য সম্বন্ধে সে-যুগেই কেউ কেউ অতিরিক্ত 
কঠোরতার ( কটমটে ) অভিযোগ এনেছিলেন। 'ভাব্বার কথা'র 
“হিন্দুধর্ম কি?" প্রবন্ধটি যখন উদ্বোধনে প্রকাশিত হয় তখনও এ 
অভিযোগ উঠেছিল । 'বর্তমান ভারত' সম্বন্ধেও এধরনের সমালোচনা 
যে দেখা দিয়েছিল, স্বামী সারদানন্দজী-লিখিত উক্ত গ্রস্থের ভূমিকায় 

তার নিদর্শন আছে। এ সম্বন্ধে স্বামীজীর নিজন্ব অভিমত বাংলা 

ভাষার দিক থেকে আজও চিস্তনযোগ্য-_-“এখনকার বাংল! লেখকেরা 
লিখতে গেলেই বেশী ৪:05 (ক্রিয়াপদ ) 85০ (ব্যবহার ) করে ; 

তাতে ভাষার জোর হয় না। বিশেষণ দিয়ে ৮০:৮-এর ভাব প্রকাশ 

নিকট আসিয়৷ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" গ্রস্থখানি চাহিলেন। লেখক বলিলেন, 

“কেন--যখন আমি কতবার আপনাকে উহা! পড়িবার জন্য সাধিয়াছি, প্রাণবস্ত 
জীবস্ত ভাষায় চলিত বাংলায় ত্বামীজী বঙ্গসাহিত্যের কেমন নবরূপ দিয়াছেন 
__তাহ। পড়িয়! দেখুন--বলিয়! বারম্বার অনুরোধ সত্বেও আপনি পড়িতে চাহেন 
নাই। আজ হঠাৎ কি প্রয়োজন হইল ! দীনেশচন্দ্র বলিলেন, “আমি এই মাত্র 
রবিবাবুর নিকট থেকে তোমার কাছে আসছি। আজ রবিবাবু বিবেকানন্দের 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” বইখানির অত্যন্ত গ্রশংস! করছিলেন। আমি উহা! পড়ি 
নাই শুনে তিনি বিশ্মিত হলেন। তিনি বল্লেন, “আপনি এখুনি গিয়ে 

বিবেকানন্দের এই বইখানি পড়বেন । চলিত বাংল! কেমন জীবস্ত প্রাণময়রূপে 
প্রকাশিত হতে পারে তা পড়লে বুঝবেন। যেমন ভাব তেমনি ভাষা, তেমনি 
সুগ্ম উদ্দার দৃষ্টি আর পূর্বপশ্চিমের সমন্বয়ের আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়।' *. 
[ উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৫৪ স্থবর্ণজয়ন্তী সংখ্যায় প্রকাশিত শ্ীকুমূদ্ধু দেনের 
" উদ্বোধনে'র জয়যাআা” প্রবন্ধ ব্ষ্টব্য | ] | ্ 
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করতে পারলে ভাষার বেশী জোর হয়-_-ভাষার ভিতর ৮০:৮গুলি 

ব্যবহারের মানে কি জানিস? এরূপে ভাবের 2885০ বা বিরাম 

দেওয়া ; সেজন্তে ভাষায় 'অধিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাট। ঘন ঘন 

নিশ্বাস ফেলার মত হূর্বলতার চিহ্নুমাত্র | [ স্বামি-শিস্ত-সংবাদ 1১ 

বঙ্কিমচন্দ্রের মতান্ুযায়ী বিষয়বস্তু অনুসারে ভাষার পরিবর্তন 

বিবেকানন্দও করেছেন-__তবে তার সাধু ও চলিত গছ্র রূপের মধ্যে 
আকাশপাতাল তফাত। সাধুগগ্যে তিনি অতিমাত্রায় সংহত ও খজু। 
কিন্তু এই খজুতার ফলে ভাবপ্রকাশের এমন এক ঘনবদ্ধত৷ দেখা 

দিয়েছে যা বিষয়বস্তর গান্তীর্য-অনুযায়ী। অথচ সেই সুগভীর 

বাক্সংঘমও অনুভূতির আবেগে মাঝে মাঝে তরঙ্গায়িত হয়ে “বর্তমান 
ভারতে র শেষ অনুচ্ছেদের মতো! অমর কাব্যরচনা করেছে । 

তরুণ নরেন্দ্রনাথের সাহিত্যচিস্তার আর একটি ঘটনার সাক্ষ্য 

আছে-_তার সহপাঠী শরৎচন্দ্রের (স্বামী সারদানন্দ ) স্মৃতিকথায়-__ 
“ঠাকুরের শ্রীমুখে নরেন্দ্রনাথের গুণান্ুবাদ শুনিবার কয়েক মাস পূর্বে 
জনৈক বন্ধুর ভবনে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দর্শনলাভ একদিন আমাদিগের 
ভাগ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। সেদিন তীহাকে দর্শনমাত্রই করিয়া- 

ছিলাম, ভ্রমধারণাবশতঃ: তাহার সহিত আলাপ করিতে অগ্রসর হই 
নাই। কিন্তু তাহার সেইদিনকার কথাগুলি এমন গভীরভাবে 
আমাদিগের স্মৃতিতে মুদ্রিত হইয়া! গিয়াছে যে, এতকাল পরেও 
উহাদিগকে যেন কাল শুনিয়াছি এইরূপ মনে হইয়া! থাকে । 

শরৎচন্দ্রের এক সহপাঠী -বন্ধু যৌবনের প্রথম ধাপে কিছুটা 
উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গিয়েছেন বলে গুজব রটেছিল। বন্ধুটি এখন এক 
সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং মাঝে মাঝে বাংলায় প্রবন্ধ ও কবিতা 

রচন। করছেন। কিন্ত সেইসঙ্গে নানা অসছুপায়ে অর্থোপার্জনও 
চলেছে বলে শোনা যেত। বন্ধু সম্বন্ধে এ সব গুজবের সত্যমিথ্যা 
নির্ণয়ের জন্য শরৎচন্দ্র সেদিন বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন । 
“ভূত্যের ছারা সংবাদ পাঠাইয়া আমরা বাহিরের ঘরে উপবিষ্ট 

১ বাণী ও রচন। : ঈম খণ্ড : পৃঃ ৯৪ 
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আছি, এমন সময়ে একজন যুবক সহসা সেই ঘরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং 
গৃহত্বামীর পরিচিতের ন্যায় নিঃসঙ্কোচে নিকটস্থ একটি তাকিয়ায় 

অর্ধশায়িত হইয়া! একটি গীতের একাংশ গুনগুন করিয়া গাহিতে 
লাগিলেন। যতদুর মনে আছে, গীতটি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক, কারণ, 'কানাই' 
ও 'বাশরী' এই ছুইটি শব্দ কর্ণে স্পষ্ট প্রবেশ করিয়াছিল । সৌখীন না 

হইলেও যুবকের পরিষ্কার পরিচ্ছদ কেশের পারিপাটা এবং উন্মন! দৃষ্টির 
সহিত “কালার বাশরী'র গান ও আমাদিগের উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুর সহ 
ঘনিষ্ঠতার সংযোগ করিয়া লইয়া আমরা! তাহাকে বিশেষ সুনয়নে 
দেখিতে পারিলাম না| 1১. “কিছুক্ষণ পরে আমাদিগের বাল্যবন্ধু বাহিরে 

আসিলেন এবং বহুকাল পরে পরস্পরে সাক্ষাংলাভ করিলেও 

আমাদিগকে ছুই একটি কথামাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াই পূর্বোক্ত যুবকের 

সহিত সানন্দে নান বিষয়ের আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার 
এরূপ উদাসীনতা ভাল লাগিল না। তথাপি সহসা! বিদায় গ্রহণ 

করাটা ভদ্রোচিত নহে ভাবিয়া! সাহিত্যসেবী বন্ধু যুবকের সহিত 
ইংরাজী ও বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে যে বাক্যালাপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; 
আমরা তদিষয় শ্রবণ করিতে লাগিলাম । 

উচ্চাঙ্গের সাহিতা যথাযথ ভাব প্রকাশক হইবে, এই বিষয়ে 
উভয়ে অনেকাংশে একমত হইয়' কথ! আরম্ভ করিলেও মনুষ্যজীবনের 

যে কোনোপ্রকার ভাব্প্রকাশক রচনাকেই সাহিত্য বলা উচিত কিনা, 

তছিষয়ে তাহাদের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল । যতদূর মনে আছে; 
সকল প্রকার ভাবপ্রকাশক রচনাকেই সাহিত্যশ্রেণীতূক্ত করিবার পক্ষ 
আমাদিগের বন্ধু অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং যুবক ( নরেন্দ্রনাথ ) এ 
পক্ষ খগ্ডনপূর্বক তাহাকে বুঝাইতে গুয়াস পাইয়াছিলেন যে সুবাকু 
যে কোনোপ্রকার ভাব বথাযথ প্রকাশ করিলেও রচনাবিশেষ যদি 
স্থরুচিসম্পন্ন এবং কোনোপ্রকার উচ্চাদর্শের প্রতিষ্ঠাৌপক না হয়, তাহা 
হইলে উহাকে কখনই উচ্চাঙ্গের . সাহিত্যশ্রেণীমধ্যে পরিগণিত কর! 
যাইতে পারে না। আপনপক্ষ সমর্থনের জন্য যুবক তখন “চসর' 

১ নি, লনবাদীন ালহাছের সার অনেকের মই রাখাক-কাছনী 
নীতিজ্ঞানের অস্তরায় ছিল।__-লেখক 
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হইতে আরম্ত করিয়া যত খ্যাতনাম! ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যিকের 
পুস্তকসকলের উল্লেখ করিয়া একে একে দেখাইতে লাগিলেন তাহার! 
সকলেই এরূপ করিয়া সাহিত্যজগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। 

উপসংহারে যুবক ( নরেন্দ্রনাথ ) বলিয়াছিলেন, “সু এবং কু সকল 

প্রকাশ করিতে সর্ধদাই সচেষ্ট রহিয়াছে । আদর্শ-বিশেষের উপলব্ধি ও 

প্রকাশ লইয়াই মানবদিগের ভিতর যত তারতম্য বর্তমান। 'দেখা 

যায়, সাধারণ মানব রূপরসাদি ভোগ সকলকে নিত্য ও সত্য ভাবিয়। 

তল্লাভকেই সর্বদা জীবনোদেশ্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে-__ 
৮007০5 10691192 ৯1220 15 20091617015 1681. পশুদিগের সহিত 

তাহাদিগের স্বল্পই প্রভেদ। তাহাদিগের দ্বারা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যন্ষ্টি 
কখনই হইতে পারে না। আর এক শ্রেণীর মানব আছে, যাহারা 

আপাতনিত্য ভোগস্থথাদিলাভে সন্তষ্ট থাকিতে না পারিয়া উচ্চ উচ্চতর 

আদর্শসকল অন্তরে অনুভব করিয়া বহিঃস্থ সকল বিষয় সেই 
ছাচে গড়িবার চেষ্টায়ব্যস্ত রহিয়াছে-_11)65 200 00 1901156 

01০ 10991. এরূপ মানবই যথার্থ সাহিত্যের স্থ্টি করিয়া উহ জীবনে 

পরিণত করিতে ছুটে, তাহাদিগকে প্রায়ই সংসারের বাহিরে যাইয়৷ 

ঈাড়াইতে হয়। এরূপ আদর্শ জীবনে পূর্ণভাবে পরিণত করিতে 

দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবকেই কেবলমাত্র দেখিয়াছি-_সেইজন্য তাহাকে 
শ্রদ্ধ! করিয়! থাকি ।”৩ 

সাহিত্যের ভাবাদর্শ সম্বন্ধে এই চিন্তাধারার ক্রমবিকাশই 
বিবেকানন্দের সাহিত্যপ্রয়াসে পূর্ণতা লাভ করেছে । কোনে সন্দেহ 

নেই, সাহিত্যিক হিসাবে স্বামীজী চরম আদর্শবাদী। বাস্তববাদী জীবন- 
জিজ্ঞাসা যেখানে মানুষের অনবন্্ ও বুদ্ধিহৃদয়ের সামক্জস্ত-সাধনে 

১ আপাতবাস্তবকেই তার] আদর্শায়িত করতে চান । 
: ২ আদর্শকে তারা বাস্তবে রূপায়িত করতে চান। 

৩ শ্রীরামকঞ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ : দিব্যভাব ও নরেন্্রনাথ : পৃঃ ১৩৪-৩ 
১৩৪২ নংস্করণ | 



বাস্ত, বিবেকানন্দ সেখানে আত্মার আলোকে জীবনের পরম সতাটি 

সাহিত্যের মধা দিয়ে প্রকাশ করতে চান। তাই তার কাছে উনবিংশ 

শতাব্দীর আর সব চিন্তানায়কের চেয়ে প্রত্যক্ষ অধ্াত্ম উপলদ্ধি 

অধিকারী শ্রীরামকৃ্ণই আদর্শ পুরুষ । শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর 

অন্তর্লোকে তিনি কেবল ধর্মসাধনার সমন্বয় উপলব্ধি করেন নি, জীবন 

ও সাহিত্যের অন্তরঙ্গ যোগাযোগের অন্যতম শ্রেদ উদহরণরূপেও 

লক্ষা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীকে | বিবেকানন্দ-সাহিতোর আদর্শ 

শ্রীরামকৃ্ক-সাহিতা-_যে সরল উপমাচিত্রল ভাষায় শ্রারামকু্চ তার 
উপলব্ধির কথ প্রকাশ করেছিলেন, সেই সহজ গভীর চলাতভাযার 

সীন্দান্ুরাগই বিবেকানন্দের সাহিতান্ষ্টির প্রেরণা । এ প্রসঙ্গে 

স্বামীজী বলেছেন__“ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষায় আবার নুতন 

স্রোত এসেছে! এখন সব নৃতন ছাচে গড়তে হবে। নূতন প্রতিভার 
ছাপ দিয়ে সকল বিষয় প্রচার করতে হবে ।” [স্বামি-শিয়-সংবাদ 1১ 

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ইতিহাসে রামকুষ্-বিবেকা নন্দ- 
প্রবর্তিত অধ্যাত্মসাধনার আন্দোলন কেবলমাত্র ধর্জগতে সীমাবদ্ধ 
নয়, বাংলাসাহিতের ক্ষেত্রেও সে ভাবধার। ও বাণাভঙ্গার [চর্ননবীনত: 

নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছে । ধর্ম, সাহিতা, বিগ্ঞান, ইতিহাস, 
দন এসব বিষয়েই যে চলতিভাষায় সহজ ও সুন্দর প্রকাশ একান্থ 

স্বাভাৰিক ও সম্ভব-_সেকথা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামুত এবং বিবেকানন্দের 

বাংল? রচনাবলীর দ্বার! স্ুপ্রমাণিত | 

“ঈশ্বরলাভ মানবজীবনের উদ্দেশ্য" এবং “থালি পেটে ধর্ম হয় না" 
_-ছুটো। কথাই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বিবেকানন্দ শুনেছিলেন । 
উপনিষদের অনুসরণে তাই তিনি বলেছিলেন-_মূর্থ দেবো ভব দরিদ্র 
দেবো ব।' বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় মানবসেবামূলক সঙ্গ 
ও প্রতিষ্ঠান আজ ভারতের সবত্র বিস্তৃত। তবে সামাজিক ক্ষেত্রে 

১ বাণী ও রচনা: ৯ম খণ্ড : পঃ ৯৩। এই প্রসঙ্গে বিভত আলোচনার জন্য 
ব্তমান লেখকের শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য” [ প্রথম খণ্ড] গ্রন্থের “বাঙালীর 
যনন, বাঙালার ভাষ1: রাজ। রামমোহন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ অধ্যায় ত্রষ্টব্য। 
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মানুষে মানুষে অধিকারের থে পার্থক্য বিবেকানন্দহৃদয়কে ব্যথিত 

করত, যে নূতন ভারত জেলে মাল! মুচি মেধরের ঝুপড়ি থেকে বেরুবে 
বলে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন সে ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক রূপাস্তর আজও 

আমাদের প্রতীক্ষিত | | 

উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তানারকদের মধ্যে এক স্বামী বিবেকানন্দই 
ভারতবধের গ্রামে গ্রামে পথে-প্রান্থরে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের 
অন্রের পরিচয় লাভ করেছিলেন। ডিরোজিওর শিষ্ববন্দ থেকে 

আরম্ভ করে বেশীর ভাগ মনীষীরাই নাগরিক সভাতার দৃষ্টিতে 
জনসাধারণকে পুথিপত্রের মধা দিয়ে দেখেছেন । বিবেকানন্দের মতো। 

এমন প্রতাক্ষ সংস্পর্শে আর কেউ আসেন নি। এদেশের দারিদ্রা- 

জীর্ণ দশার আমল কারণ যে শিক্ষার অভাব এই কথাটি স্বামীজীর 
বারংবার মনে হয়েছে বিশেষ করে পত্রাবলীতে তিনি গণশিক্ষা 

কথ! একাধিক ক্ষেত্রে আলোচন! করেছেন । চলতিভাষার প্রতি 

স্টার একান্ত পক্ষপাতের কারণ এই প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতাজাত গণ- 

শিক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গী | 
বিবেকানন্দের চলিতভাষা শরয়ী সাহিতাশ্ষ্টি সম্বন্ধে আমাদের মনে 

সহজেই আগ্রহ জাগে। কিন্তু তার সাধুগগ্ভে যথাসাধা ক্রিয়াপদ 
বিলোপের প্রস্তাবও আমাদের চিন্কনীয় আদর্শ । ক্লাসিক সাহিতোর 
মধোও সংস্কৃতির মতো এত বিশাল ও বিচিত্র শব্দসম্পদের তুলনা 
বিরল। স্বামীজীর চলতি ও সাধু ছুই শ্রেণীর গগ্ঠই সংস্কৃত শব্দসম্পদে 
সমুদ্ধ। বিশেষত তার সাধুগগ্ভ যথাসম্ভব ক্রিয়াপদবর্জনের ফলে 
আরে। বক্তবানিস ও অর্থগৃঢ় হয়ে উঠেছে । 

গুরুভাই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দজীর 
রচনাশৈলীকে প্রভাবিত করেছে স্বামীজীর সাধু গগ্রীতির 
উত্তরাধিকার । তার চলতিভাষার এ্রশ্ব্য মনীষী বিনয়কুমার সরকারের 
রচন। ও আলোচনায় প্রাণবেগ এনে দিয়েছে । 

সাম্প্রতিক বাংলাসাহিত্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষু। দে-র গন্য 
রচনাবলীতে চলতিভাষাও সংস্কৃত শব্দের নিপুণ প্রয়োগের ফলে কতটা 
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সংহতগভীর হয়ে উঠতে পারে তার নিদর্শন মেলে । বাংল 

ভাষায় বিবেকানন্দ-প্রদশিত সাধু-গগ্যের সংহত ভঙ্গিম৷ যে এখনে 

উপযুক্ত উত্তরসাধকদের রচনায় পুর্ণত। লাভ করতে পারে স্মুধীন্দ্রনাথ 

ও বিষণ দে-র গগ্যরীতি তার উদাহরণ। এ'র| কেউই বিবেকানন্দের 
অনুসরণ করেন নি। তবু মননসাহিতোর ক্ষেত্রে এদের সঙ্গে 

বিবেকানন্দের ভাষাদর্শের মিল লক্ষণীয় । চলতিভাষাকেও গভীর 
মননের উপযোগী করতে হলে সংস্কৃত থেকে উপযুক্ত শব্দসন্ধান 

আমাদের করতেই হবে। তবে, অতিমাত্রায় শব্দকুহেলি-হ্বষ্টির দিকে 

লেখকদের ঝৌক না! দেখ। দেয় সে সম্বন্ধেও সতর্কত। প্রয়োজন 

বাংলাসাহিত্য ও বাংলার জাতীয় জীবনে দৃটচিন্ত পৌরুষের 
বলিঠতাসঞ্চারী বীররসের কবিরূপে মধুন্দনকে স্বামীজী বিশেষ শ্রদ্ধা 
করতেন । সমগ্র ভারতবর্ষেই সত্বগুণের ধুয়। ধরে নিরুদ্ভম তমোগুণের 

জড়ত্ব তার কাছে অসহ্য মনে হা'ত। বৈষ্ণব সাধনার প্রতি তার 

আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে “আধ্যাজ্মিক তন্দ্রা” 

ভেঙে বাঙালীর জাতীয় জাগরণকে তিনি অশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার 
করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বৈষ্থব্ধর্মের অতিরিক্ত রসাবেশের 

প্রভাবে বাঙালীজীবনে যে ছুবলতা দেখা দিয়েছিল; দেকথ। স্মরণ 

করে তিনি মহাবীর, শ্রীরামচন্দ্র ও কুরুক্ষেত্রের শ্রীকষ্ণকে আমাদের 
নবজাগ্রত জাতীয় চেতনার আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন__ 
“কামগন্ধহীন উচ্চ সাধনার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশটা ঘোর 

তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে । দেশে দেশে, গীয়ে গায়ে যেখানে যাকি, 

দেখবি খোল-করতালই বাজছে! ঢাকঢোল কি দেশে তৈরী হয় না? 

তুরীভেরী কি ভারতে মেলে না? এসব গুরুগন্ভীর আওয়াজ 

ছেলেদের শোনা । ছেলেবেল। থেকে মেয়েমানষি বাজনা শুনে শুনে, 

কীর্তন শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল! এন চেয়ে 

আর কি অধঃপাতে যাবে ? 
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“...ভমরু শিঙ্গা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের ছুন্দুভিনাদ 

তুলতে হবে । “মহাবীর “মহাবীর” ধ্বনিতে এবং 'হর হর ব্যোম ব্যোম' 
শবে দিগ্দেশ কম্পিত করতে হবে । যে সব 22991০-এ ( সংগীতে ) 

মানুষের 5০06 16611)85 (কোমল ভাবসমূহ ) উদ্দীপিত করে সে-সকল 

কিছুদিনের জন্য এখন বন্ধ রাখতে হবে। খেয়াল টগ্পা বন্ধ করে ঞ্পদ 

গান শুনতে লোকের অভাস করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমবক্দ্র 

দেশটার প্রাণসঞ্চার করতে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর 
মহাপ্রীণতা আনতে হবে । এই 1069] £09110৬ (আদর্শ অনুসরণ ) 

করলে তবে এখন জীবের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ 1 
[ স্বামি-শিস্য-সংবাদ : উত্তরকাগণ্ড 1১ 

মধুস্থদনের 'মহাকাবোর অন্তনিহিত বীররসের উন্মাদনা! কেন 
বিবেকানন্দকে এত আকর্ষণ করত, তার কারণ উপরি-উদ্ধত সংলাপ- 
বিবরণীতে স্ুপরিস্ফুট। বাংলাসাহিত্যে বীর ও রৌদ্ররসের সঞ্চারে 
স্বামীজীর দান এদিক থেকে অতুলনীয় । এই ছুটি রসের পাশাপাশি 
ভয়ানকরসের প্রকাশ আছে তার 211 0০ 1061267 ( মৃত্যুরূপ। 

মাতা) ও 'নাচুক তাহাতে শ্যামা" কবিতা! ছুটিতে । অবশ্য ইংরেজী 
ও বাংল! অন্যান্য কৰিতায় তিনি ধর্মীশ্রয়ী কবিদের মতো! মূলত 

শান্তরসের অনুগামী । কিন্তু সে শাস্তরসম কঠোর বীর্য ও অপার 

গ্রামে দৃণ্ত-_তার ১০7৪ ০ 0176 ১1211595912 ( সন্গযাসীর গীত ) 

বা 90178 ০: 0১6 716০ ( জীবনুক্তের গীত ) এই জাতীয় শাস্তরসের 

উদাহরণ । 

অদ্বৈতআশ্রম-প্রকাশিত বিবেকানন্দ-জীবনী (706 [15 ০ 
১৮/৪01 ৬15০]:1021009 ) গ্রন্থে কবিতা সম্বন্ধে স্বামীজীর 

চিন্তাধারার যেটুকু অংশ লিপিবদ্ধ তা এ প্রসঙ্গে উদ্ধ তিযোগা-_ 
6096৮, 0808052 10 15 076 1917605£0 0 106815) 77906 ৪ 

50:01) 800681 00 19161. ৬৬০01550161 ৮783 €0 13117 

১ বাণী ও রচনা: মমখণ্ড: পুঃ২১৯ 
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07০ 21650. 50581 0৫ 00200 01779710011. 81217 11৬60 

11) 0186 ৮0110 0৫6 106215, 51616 13156015210. 011110990091)5 

2100 00205 200 211 0130 901213025 212 12009811990 ৪5 

01)9595 06 [২০91105. 132 17009929990 2 70700110610 15101) 

01 16217011065, ড1)০1211 01201061)0 ৮785 9201) 99 30010501017 

0 01)2 1991] 70010050 0: 116, 0172 11070211600 01176 016 

106] 01 ৮/10101) 0182 500] 090. 2197 ৮518101) 10 00100720119 

165 501010170  511016 00509 91000986015 06250170006 

116911206 0250190 211 €1700170,+ 

উদ্ধৃত অংশটুকুর ভাষাভঙ্গী নিবেদিতার | স্বামীজীর প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য শিগ্যশিষ্যাদের সম্মিলিত রচনা এই জীবনীটিতে উদ্ধৃত 
মতামত আমর! প্রামাণা হিসাবেই গ্রহণ করতে পারি। স্বামীজীর 
কবিতা সম্বন্ধে মতামতেও আমরা আদর্শবাদী চিন্তাধারার চূড়াস্ত 
প্রকাশ দেখতে পাই । তার নিজের কবিতায় তিনি বেদান্তের আত্ম- 
জ্ঞান ঝ৷ ব্রন্মোপলক্ির অনুভূতিকে কাবারূপ দিতে চেয়েছেন। এই 
ব্রন্মোপলব্ধির সাধনপথেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন--“আমি এত 

তপস্তা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে 
আছেন, তা ছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই। জীবে প্রেম করে 

যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর 1” [স্বামি-শি্ত-সংবাদ__উত্তরকাণ্ড ] 

১. “কবিত। যেহেতু ভাবলোকের ভাষা, তাই নরেন্দ্রনাথের কাছে তার 

আকর্ষণ ছিল প্রবল। ওযার্ডস্ওয়ার্থ ছিলেন তার কাব্যপ্রেরণার প্রবতার]। 

নরেন্দ্রনাথ সেই ভাবরাজ্যোর অধিবাসী ছিলেন, ঘেখানে ইতিহাস, দর্শন, কবিতা 

এবং বিজ্ঞান এক পরমসত্যের বিভিন্ন পর্যায়রূপে স্বীকৃত। জ্ঞানার্জন বিষয়ে 

তার দিবাদৃষ্টিতে জীবনের মহত্বম উদ্দেশ্তসীধনের অন্থবর্তা ছিল মনলপ্রক্রিয়া, 
বুদ্ধিবৃত্তি আত্মার ইন্ধনম্বরূপ, বুদ্ধি ও চিন্তার অতীতরাজ্যে উতভীর্ণ হওয়ার 
পরমগ্রয়ালে সে ইন্ধনাগ্রির সার্থক ( অন্থবাদ লেখকরুত ) 

শ71)০1746 0:9521001 ড1561591981708, 2 88560 2130. ৬৬০50 

1315010155 : 0:74, 1965 1200 



৩৮ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিতাঃ 

বিশ্বপ্রেমের অদ্ধয় উপলব্ধিই বেদাস্তের ত্রহ্মরূপে বিবেকানন্দের কবিতায় 
বাণীরপ লাভ করেছে । 

আলাসিঙ্গা পেরমলকে লেখা ১৭ই ফেব্রুআরি ১৮৯৩ তারিখের 

চিঠিতে বিবেকানন্দ তার ইংরেজীভাষায় সাহিতা-সাধন।র মূল ব্বরূপটি 
এইভাবে বিশ্লেষণ করেছেন-__£]0 ৪০ 017০ 17170010095 11060 

[7105115) 2100. 00917. 108]02 006 0 015 01)11990191)5 +2174 

11710710960 10050170109£5 9170 00001, 5091012 75৮001925, 

8. 1:211510. ড/1)101) 51391] 100 2255, 51100910, 00001917, 210 

৪0 02৩ 98100 61102 0090 62 150011121001005 01 076 

11101)656 101105, 15 ৪. 02510 11101) 01015 07050 001 01001 

909190 190 13952 906210010050 1,112 2150900 £১0৮2168 

10790 1090০01700 111106---000010-17) ০৬০15085112 : ০৮ 

0৫6 17010019591% 11700108900 1৬501101055 10010150 00100 0013- 

0০6০ 00019] [01105 9130 076 01 10071100111 50515]) 

[01756 00106 012 107050 50121001110 2100 19190061081] 15501)0- 

10£5---8170 ৪11 01015 10005010600 11060 9001) 8. 10100) 00390 

৪ ০12110 1795 51990 16. 101790 195 005 11625 আয 01.৮” "হিন্দুভাব- 

ধারাকে ইংরেজীতে প্রকাশ করা এবং শুক্ষ দর্শন, জটিল পুরাণ ও বিচিত্র 
মনোবিজ্ঞানের মধা থেকে এমন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করা যা একদিকে সহজ; 
সরল ও হৃদয়গ্রাহী হবে, আবার অন্তদিকে উচ্চতম মনীষার উপযোগী 
হবে_-এ এমন এক ছুঃপাধ্য কাজ যে? যার! এ কাজে উদ্যোগী হয়েছে? 

তারাই তার মর্ম বুঝতে পারবে । বিমূর্ত অদবৈততত্বকে প্রতিদিনের 
জীবনে জীবন্ত ও কবিত্বমপ্ডিত করে তুলতে হবে; অসম্ভব জটিল 

পুরাণকাহিনীর মধ্য থেকে নৈতিক আদর্শের প্রতাক্ষ প্রতিমুত্তি চরিত্র- 
রাশি আবিষ্কার করতে হবে; ছুরহ যোগশাস্ত্রের মধ্য থেকে 
সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারোপযোগী মনস্তত্ব প্রকাশ করতে হবে, 
আর এসবই এমনভাবে প্রকাশ করতে হবে যাতে একটি শিশুও বুঝতে 
পারে 1 (06৮5 0 ১৬৪]01 ড1৬21:77291502, ; 0 302, 1948 € 00.) 
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স্বামীজীর সমগ্র রচনাবলী-সম্বদ্ধেই উদ্ধত অংশটি প্রযোজ্য হলেও 
তার বাংল। ও ইংরেজী কাঁবতা প্রসঙ্গেই এ কথাগুলি বেশী খাটে। 

বিশেষত এ কথাটি লক্ষণীয়__ 

[17০ 2105002500 4৯098100050 02001006 11৮16 

9০০6০.-"" (বিমূর্ত অদ্বৈততত্বকে জীবন্ত কর্বত্বময় হয়ে উঠতে হবে ) 
_স্বামীজীর কবিতায় বিমূর্ত অদ্বৈতবাদ কেবল “০০0০” (কবিত্বময়) 
ন। হয়ে “6০০0: ( কবিতা ) হয়ে উঠেছে। 

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যোগন্ুত্রস্থাপনের উপলক্গও একটি কবিতা । 

নরেন্দ্রনাথ জেনারেল এসেম্ব্লি বা! স্কটিশ চার্চ কলেজে 7. 4১. (পরবতী 
ইন্টারমিডিয়েট ) পড়বার সময় একদিন ইংরেজী ক্লাসের অধ্যাপকের 

অনুপস্থিতিতে কলেজের অধাক্ষ উইলিয়াম হেস্টি তাদের ক্লাস 
নিতে আসেন। সেদিন আলোচনার বিষয় ছিল-_ওয়াস্ওয়ার্থের 

“ঢ'ফ০015101.” আলোচনাপ্রসঙ্গে হেস্টি প্রকৃতিসৌন্দর্যধ্যানে ওয়ার্ডস্- 
ওয়াথের ধ্যানতন্ময়তা ( 0:2)05 ) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের 

সমাধির উল্লেখ করেছিলেন । শ্রারামকৃষ্ণদেবের দর্শনলাভের মৌভাগ্য 
এর আগেই হেস্টির ঘটেছিল । সেকথা স্মরণ করে তিনি বলেছিলেন, 

49001) 210. 05001061002 15 002 15510 01 01105 01 1201180 

8170 501106100:861017 01 50102 70810100191 00120 210 16 

15 1716 1170520, 72100018115 11 61795220955, ] 138৬6 

5০০1) 0015 0106. 02150] 180 195 6006101617060 01281 

0155990 5626 0? 11150, 2100 1) 15 1২81779107151)1)9 

চ91:210191191759 01 10281017511255791, 5০0. 0210 010061568170 

16 500 80 01106 2170 526 101 501019215৮৯ “এ জাতীয় উপলব্ধি, 

অন্তরের পবিত্রতা এবং বিষয়বিশেষে একাগ্র মনঃসংযোগের কল। 

অবশ্য একাস্ত ছুর্ণভ, বিশেষত আজকালের দিনে । মাত্র একজনকেই 
আমি এমন মহত্তম মানসিক স্তরে উত্তীর্ণ হতে দেখছি, তিনি 

পপ 

১772 1416 0: 981001 ৬1561910909, : 78562 8 ৬৬ 6920 

[01501101625 ; 0, 24 21965 ছা. 



৪ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিভ্য 

দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস । সেখানে গিয়ে নিজের চোখে দেখলে 

তোমরা ব্যাপারটি বুঝতে পারবে 1 
শ্রীরামকুষ্-সান্িধ্যে এসে নরেন্দ্রনাথ শুধু সমাধি দেখলেন না, স্বয়ং 

অনুভব করলেন । সেই অনুভবের জগৎ থেকে সর্জজীবে ব্রহ্মত্বরূপ 
উপলব্ধি করে তিনি সেবার মন্ত্র উচ্চারণ করলেন-_-দরিদ্রনারায়ণ?। 

বাংলাসাহিত্যের উষাকালে বৌদ্ধ সাধকের প্রজ্ঞা ও করুণার মধ্য 
দিয়ে প্রথম বাংলাসাহিত্যের সূত্রপাত করেছিলেন। নির্ধাণ ও মামব- 
প্রেমের সেই সমন্থিত রূপ বাঙালী হৃদয়ের সহজাত ধর্ম। জ্ঞান ও 

ভক্তি, ধ্যান ও কর্ম, আত্মস্থ সমাধি ও বিগলিত মানবপ্রেমের যুক্তবেণী- 

রূপে বিবেকানন্দ-সাহিত্য বঙ্গসংস্কৃতির এঁতিহাবাহী । 

কিন্তু মধ্যযুগের বাংলাসাহিতো ভক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রভাব ছিল 

সর্ধগ্রাসী। উনবিংশ শতাব্দীর শ্চনায় রামমোহন সচেতনভাবে বাঙালীর 

মানস-গঠনের উপাদান আহরণের জন্য বেদান্তচর্চায় আত্মনিয়োগ 
করেন। হৃদয়াবেগমূলক ভক্তিতন্ময়তা থেকে যুক্তিনিষ্ঠ জ্ঞানসাধনার 
দিকে বাঙালীমনকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রথম সাধুবাদ রামমোহনেরই 
প্রাপ্য । ন্বামমোহনের অনুবর্তী ব্রা্ষসমাজে কিন্তু এই জ্ঞানযোগের 

আদর্শের চেয়ে সগুণ ব্রন্মোপাসনার ভক্তিমূলক সাধনপন্থাই প্রাধান্য 
লাভ করে। 

ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে দ্বৈত, বিশিষ্টাদৈত, ও অদৈতবাদের 

ক্রমিক উপলব্ধি একন্ত্রে গ্রথিত হয়ে দেখ! দিয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ 
সাধনার ইতিহাসে । বিবেকানন্দ এই এঁতিহ্োের উত্তরাধিকারীরূপে 

তার কবিতায় কালী থেকে ব্রহ্ম অবধি এক পরমসত্যের সাকার ও 
নিরাকার উভয়নরূপে উপলব্ধি ফুটিয়ে তুলেছেন । 

তস্ত্রোক্ত কালিকাধ্যান, রামপ্রসাদ, কমলাকাস্ত, ভ্রেলোক্যনাথ 

সান্তাল প্রমুখ কবিদের রচিত মাতৃসংগীত-_সবোপরি শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেবরের আরাধ্য ভবতারিণী স্বামীজীর কালী-কল্পনার পটভূমি হলেও 
এক্ষেত্রে তার মৌলিক স্বাতন্ত্য ্নয়েছে। তার কবিতায় মৃত্যুরপা 



বিবেকানন্দের সাহিত্যচিস্তা ৪১ 

মাতার ধ্যানে যে বীর রৌন্র ও ভয়ানক রসের স্থষ্টি হয়েছে আধুনিক 
বাংলাসাহিতো তা৷ অনন্য উদাহরণ । 

যে মহা-অন্ধকারের পটভূমিতে বিবেকানন্দের কবিতায় মহাকালীর 
আবির্ভাব সেই অন্ধকারের অনুভূতি বিবেকানন্দের কৰিকল্পনাকে 
বিশেষভাবে উদ্ধদ্ধ করেছে । “ভারতে বিবেকানন্দ'গ্রস্থের 'সর্বাবয়ৰ 
বেদাস্ত'বন্ততাটিতে এই অন্ধকার-প্রসঙ্গে কবিতার ভাষ। সম্বন্ধে স্বামীজী 

একটি মৌলিক প্রশ্ন উপস্থিত করেছেন । সাধারণত কবিরা প্রকৃতির 
রূপরেখায় তাদের অন্তরের অসীমান্ুভূতি প্রত্যক্ষ করে তোলেন । 
সাহিতোর ইতিহাসে তিনটি বিখ্যাত অন্ধকার-বর্নার উদাহরণ 
পাশাপাশি উদ্ধৃত করে স্বামীজী এ কথাটি প্রমাণ করেছেন__ 

(ক) খণখেদের পুরুষনূক্তের “তম আসীৎ তমস। গৃঢ়মগ্রে” 
(খ) কালিদাসের 'মেঘদূত' থেকে “নুচিভেছ্যোস্তমৌভিঃ” 
(গ) মিলটনের “০ 11515 ৮৪৮ 19076 0510007655 

ড18119167 

আমর! এর পাশাপাশি তার “11106 7000:61” ও “নাচুক 

তাহাতে শ্যামা” এবং “গাই গীত শুনাতে তোমায়” কবিতা তিনটি 
থেকে উদাহরণ দিতে পারি-_ 

(১) 70126 50215 216 0196650 05 

[17০ 0105305 21:25 ০0ড2111)6 ০1090199, 

[1615 0:91100555) 10121050139, 

( নিঃশেষে নিভেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ, 
স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার,..) 

(২) অন্ধকার উগরে আধার 
(৩) মহা অন্ধকার ফেরে অন্ধকার বুকে 

এই অন্ধকার বর্ণনায় স্বামীজী বেদ ও উপনিষদের দ্বারা প্রত্যক্ষ- 
ভাবেই প্রভাবিত। কিন্তু প্রকৃতির মাধ্যমে মানুষের এই ভাব্প্রকাশকে 

স্বামীজী অসম্পূর্ণ মনে করেছেন । তার মতে বাইরের প্রকৃতির মধ্যে 
মানবহৃদয় কখনো! আপন সম্পূর্ণ প্রকাশ খুঁজে পায় না। এই সত্যটি 
উপলব্ধি করেই উপনিষদের ধধিরা বলেছিলেন-_ 
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“ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ, গচ্ছতি”১ 

“যতো বাচে নিবর্তৃস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ”২ 

কিন্ত বাকামনের অগোচর বলে খষির। তাদের অনুভূতির প্রকাশচেষ্ট! 
ছাড়লেন না । বরং আপন গভীরে ডুব দিয়ে পরমসত্যকে তারা নতুন 

বাণীতে প্রকাশ করলেন । তখন-_-“জড়ের ভাষায় এই আত্মাকে !ফুটিয়ে 
তোলার চেষ্ট। আর রইল না। এমন কি, আত্মার বর্ণনায় তারা নিদিষ্ট 
গুণবাচক শব্দ পরিত্যাগ করলেন। অনন্তের ধারণার জন্য ' আর 

ইন্ড্রিয়ের সহায়তার প্রয়োজন রইল ন1।..'আত্মতত্ব এমন ভাষায় 
প্রকাশিত হতে লাগল যে উপনিষদের সেই শব্দগুলি উচ্চারণের সঙ্গে 

সঙ্গেই মন এক সুক্ষ অতীন্দ্রিয় রাজ্যে প্রবেশ করে। উদাহরণক্বরূপ 

সেই অপুব শ্লোকটি মনে করুন-_ 

ন তত্র শুর্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং 

নেম! বিছ্যুতো ভান্তি কুতোহয়ম গ্রিঃ। 

তমেৰ ভান্তমন্থভাতি স্ধং 

তস্ত ভাসা সবমিদং বিভাতি 1৩ 

জগতে আর কোন কবিত। এর চেয়ে গম্ভীর ভাবছ্যোতক ?” 

বিবেকানন্দের কবিতায়, এমনি ইন্দ্রিয়াতীত ভাষায় কাব্যস্থষ্টির 
উদাহরণ_- 

নাহি ূর্য নাহি জ্যোতি: নাহি শশাঙ্ক সুন্দর, 
ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরাচর।-_বিখ্যাত গানটি। 

অথব। তার 2০৪০০ কবিতাটি-_ 

[3217010, 16 00100651101 101510 

[196 00৬21: 01096 15 1000 ০০021) 

[1০ 11516 0790 15 11 09210007655) 

[110 517902 11), 082211106 11516 

১ কেনোপনিষৎ : ১৩ 
২ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ; ব্রন্ধানন্দবল্পী : নবম অন্রবাক 

৩ কঠ ২২১৫ 
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1015 105 (118 10621: 5901০) 

4100 50121 01005100100 0100, 

10010017081 116 00150) 

[70210791] 06529100 0171000010090. 

ওই দেখ__আসে মহাবেগে 

মহাশক্তি, যাহা শক্তি নয়__ 
অন্ধকারে আলোকম্ববপ 

তীব্রালোকে ছায়ার আভাস । 

আনন্দ যা! হয়নি প্রকাশ 
অবেদিত ছূঃখ সুগভীর, 

অযাপিত অমৃত জীবন-_- 

অশোচিত মৃত্যু সনাতন । 
( অন্তবাদ : স্বামী নিরাময়ানন্দ , 

উপলব্ধির এই অনন্ত আকাশে বিবেকানন্দের অনুভূতি প্রসারিত । 

অথচ ছুঃখদৈন্য বেদনায় গীড়িত সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন- 

ন্ত্রণা-সম্বন্ধেও বিবেকানন্দ-সাহিতা বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন । জগৎ ও ব্রন্মের 
এই প্রাস্তিক উপলব্ষিকে এক প্রেমের শ্ৃত্রে গ্রধিত করে বিবেকানন্দ 

বিশ্ববাসীর উদ্দেশে যে নবধুগের অধ্যাত্ম উপলব্ধির বাণী প্রচার 

করেছিলেন, সেইটি স্মরণ করে আমরা বিবেকানন্দ-সাহিত্যের পরিপুর্ণ- 

স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি-_ 

“০ 110 15 117 500. 2100 0905102 ৮০, 

৬150 01155 (10051) 211 1321705, 

৬৬17০ 2115 012 211 1226 

৬৬1১05০1005 912 911 5০) 

[7117 01917109) 9100 0129 811 01156110015.” 

(11721715117 0300 ১ 
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সেই এক বিরাজিত অন্তরে বাহিরে 

সব হাতে তারি কাজ; 

সব পায়ে তারি চলা, 

তারি দেহ তোমর! সবাই; 

করো তার উপাসনা, 
ভেঙে ফেলে। আর সব পুতুল প্রতিম| | 

( জাগ্রত দেবত। : অনুবাদ : লেখকক্রুত ) 

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথ' খু'জিছ ঈশ্বর? 

জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর! 
( সখার প্রতি )১ 

১ আগ্রহী পাঠকের পক্ষে রামকষ্চ মিশন ইনষ্টিটিউট অফ. কালচার- 

প্রকাশিত “চিস্তানায়ক বিবেকানন্দ সংকলনগ্রন্থে বিধৃত বর্তমান লেখকের 

“বিবেকানন্দের সাহিত্যচিন্তা” প্রবন্ধটি দ্রব্য | 



বাংল। গণ্ঠের চলতি রূপ ও স্বামী বিবেকানন্দ 

বৈদিক যুগ থেকে নব্যভারতীয় যুগ অবধি ভাষার কত রূপান্তরই 
ন| ঘটেছে । সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন ক্লাসিক ও রোমাটিক ধার। 

দুটি চিরকাল পাশাপাশি প্রবাহিত, তেমনি ভাষার ক্ষেত্রেও সাধ 

আর চলতি_এ ছুটি ধারা সাহিত্য-বহনের কর্মে নিয়োজিত । 
সস্কৃতের চলিত রূপ থেকেই পাণিনির 'স্কত' উদ্ভৃত। 'পালি' আর 
'প্রাকত' জনসাধারণের মুখের ভাষাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। 

কিন্ক মজ। এই যে, একবার সাহিতোর স্থায়ী মর্যাদা পেলেই চলতি 

ভাষার চালচলনও বনেদী হয়ে ওঠে। তখন সাহিতাক কথ্যভাষা 
আর সাধারণের মুখের ভাষার পার্থকা বেড়েই চলে, যতদিন না 

নূতন কোন ব্যক্তি বা আন্দোলন ভাষায় আমূল পরিবর্তনের সন্কনন 
নিয়ে আসে। 

যা এককালের চলতি ভাষা তাই আর এককালের কেতাবী ভাষ। | 

নৃতনকালের মানুষের কাছে সে ভাষার স্থাণুত্ব অসহা লাগে। প্রারুত 
থেকে অপত্রংশের স্থষ্টি হয়। বিষ্ভাসাগরের পাশাপাশি দেখ! দেন 
টকা ঠাকুর, ছুরতোম প্যাচ । 

বিগ্ভাসাগর-পূর্ব পগ্ডিতী বাংলায় সংস্কৃত শব্দের জটিলতাকে ভাষার 
&ণ বলে মানা হ'ত। তাই সেকালের কোনো পণ্ডিত যখন কিছুটা 
বোধগম্য ভাষা! লিখেছিলেন, তখন অন্যান পণ্ডিতের বলেছিলেন, 

“এ যে দেখছি বিষ্াসাগরী বাংলা! এযে বোঝা যায়!” পড়লেই 
যদি বুঝতে পারা যায়, তাহলে আর সাহিত্য হবে কেমন ক'রে। 
বাঙালী পণ্ডিতেরাই বিদ্রপ করতে পারেন-_-“রঘুরপি কাব্যম, তদপি 
ঈ পাঠ্যম্!” কিন্তু বিষ্ভাসাগর বাংল! গণ্ভকে যতই নমনীয় ও অভিজাত 
করবার চেষ্টা! করুন ন! কেন, নব্য শিক্ষিতসমাজের কাছে সে ভাষাও 

অ্তরের দুরে রইল। এ হেন সময়ে “আলালের ঘরের হুলালোর, 
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বন্কিমচন্দ্র-কৃত সংবর্ধনায় জাতীয় চিত্তের একটি গভীর আকাজ্জ। 

ধ্বনিত হ'ল । বন্কিমের মতে : “বাংল! গগ্ঠ যে উন্নতির পথে যাইতেছে, 

প্যারীঠাদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ।” “যে ভাষা সকল 

বাঙ্গালীর বোধগমা এবং সকল বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই 

তাহা গ্রন্থ-প্রণয়নে বাবহার করিলেন।” অবশ্য একথ। মনো রাখতে 
হবে ঘে, আলালী ভাষার ছুটি দিক-_বর্ণনার ক্ষেত্রে ্যরীাদ 
সাধুগন্ের কাঠামোই ব্যবহার করেছেন, আর কথোপকথনের 

বেলায় এনেছেন একেবারে মুখের ভাষা । এদিক থেকে আরে৷ 

অগ্রসর হয়েছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ তীর 'হুতোম পাচার নক্সায়। 

এই বইটিতে সর্বত্র নিরস্কুশভাবে উত্তর কলকাতার চলতি ভাষ। 
বাবহৃত । 

১৮৫৪ বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ রচনা শকুন্তলা" প্রকাশকাল। এ 
সালেই হিন্দুকলেজের ছুটি প্রাক্তন ছাত্র, রাধানাথ শিকদার ও 
প্যারীর্ঠাদ মিত্রের মিলিত চেষ্টায় প্রকাশিত হ'ল 'মাসিক পত্রিকা" 
যার উদ্দেশ্য সহজ ভাষার সাহিতা-স্থষ্টি। একই কালে একদিকে 
সংস্কত কলেজের আভিজাত্যমন্থর ধীরগতি, আর একদিকে হিন্দু 
কলেজের বিছ্যুৎচঞ্চল প্রগতি । কিন্তু 'সবুজপত্র' প্রকাশের (১৯১৪ ) 
আগে অবধি “মা সিক পত্রিকা? বাংল! গগ্ভের ইতিহাসে ব্যতিক্রমমাত্র । 
'সবুজপত্র-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী ও উক্ত পত্রের প্রধান লেখক 
রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এই যে. তার! ছু'জনে মিলে চলতি ভাষাকে পুরে। 
সাহিতোর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। : তার ফলে, সাধ- 
ভাষার সীমা! আজ সংকীর্ণ, চলতি ভাষাই বাংলাসাহিত্যের প্রশস্ততর 
রাজপথ | কিন্ত 'সবুজপত্রে'র আগে আরো একজনের নাম স্মরণীয় । 

যথার্থ সাহিতা ্ ষ্টি বদি রচনা-বাহুল্যের অপেক্ষা ন! রাখে তাহলে স্বামী 
বিবেকানন্দের হাতে চলতি গগের যে বিশেষ রূপটি ফুটে উঠেছে 
'উদ্বোধনে'র প্রথম প্রকাশকালেই (১৮৯৯), ত৷ সাহিত্য-প্রেমিক মাত্রেরই 
চোখে পড়বে। পরিব্রাজক", 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, 'ভাব্বার কথা? 
এবং পত্রাবলী'--এই চারটি বইয়ের মধ্য দিয়েই আমরা চগ্গতি 
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গগ্যের শিল্পী বিবেকানন্দের সম্পুর্ণ পরিচয় লাভ করতে পারি। কিন্তু 
তার আগে আর একটু পূর্বকথনের প্রয়োজন | 

উনবিংশ শতাব্দীতে যারা সর্বপ্রথম এই চলতি ভাষার বাজপথ- 

নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে উইলিয়ম কেরী এবং মৃতুঙ্জয় 
বিদ্ালঙ্কারও আছেন। কিন্তু এদের রচনায় চলতি ভাষার প্রয়োগ 
সাহিতান্ষ্টির জন্যে নয়, অনেকটাই দৃষ্টান্তচ্ছলে ৷ সচেতন সাহিতা- 
স্্টির ক্ষেত্রে প্যারীরটাদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং স্বামী বিবেকা- 

নন্দের নামই সবাগ্রে স্মরণীয় । টেকটাদ ও কালীপ্রসন্ন বাংলাসাহিতো 

অমর হয়ে আছেন। এই ছূটি ছল্সনামই গ্রঁদের চলতি ভাষায় 
সাহিত্যকীত্তির স্বরূপ অনেকট। বলে দেয়। সমকালীন জীবনধারার 
অসঙ্গতিকে বিদ্রুপ ও বাঙ্গ করার প্রয়োজনেই এঁদের এই অন্ুত 

নামের আশ্রয় গ্রহণ। ছা'জনেরই শরাঘাতের প্রধান লক্ষ্য কলকাতার 
'বাবু সমাজ । টেকটাদ ঠাকুরের 'বাবু" ইংরেজ-সমাগমে নৃতন ব্যবসা 
বাণিজ্যের ফলে হঠাৎ বড়লোক, কিন্তু দেশী বিদেশী কোনে! শিক্ষাই 
তাদের নেই । এমন একটি বাবুর বর্ন! : “বাবুরামবাবু চৌগোগ্লা 
_নাকে তিলক-_কস্তাপেড়ে ধুতি-পরা-_ফুল-পুকুরে জুতা পায়__ 
উদরটি গণেশের মত--কৌচান চাদরথানি কীধে-_একগাল পান।” 

ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের পর যে নতুন ধরনের বাবু দেখা দিলেন, 
তাদের পরিচয় আছে হুতোমের নকৃশীয় : “আজকাল সহরের ইংরেজী 
কেতার বাবুর! ছুটি দল হয়েছেন। প্রথম দল “উচুকেত। সাহেবের 
গোবরের বই১। দ্বিতীয় “ফিরিঙ্গির জঘন্য প্রতিরূপ' ।” 

একদিকে এই জীবন-সমালোচনা, আর একদিকে জগতের প্রতি 

ব্ঙ্গ-বিদ্রপময় সহাস্ত দৃষ্টি-_এ ছুয়ের সম্মেলনে আলাল ও হুতোম 

উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতসমাজে অতি উচ্চ আসন অধিকার করেছিলেন । 
বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পর বাস্তব জীবনজিজ্ঞাসা৷ উপন্যাসের পূর্ণতার 

সন্ধানী হ'ল। সেই সঙ্গে বঙ্কিমের সাহিত্যসাধনাকে অনুসরণ কারে 

আলালী ও বিস্তাসাগ্রী. ভাষার মধ্যপদ্থাই বাংলাসাহিত্যে আদর্শরূপে 
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তি পেল। তার ফলে কথ্যভাষায় সাহিত্য-রচনার রেওয়াজ 

দেখ! দিল না। “আলাল” ও “হুতোম” উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হয়ে 

রইল । 

চলতি ভাষাকে সবরকমের ভাবপ্রকাশের উপযোগী ক'রে তোলবার 
কাজে আলাল বা হুতোমের দান খুব কম। যে ভাষ৷ কেবলমাত্র 
র্িকতার জন্যেই মন হরণ করে৷ গভীর ভাবের মহলে তার যাতায়াত 
কম। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তবয-_“বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার 
উচ্চত। ব৷ সামান্ত| নির্ধারিত হওয়া উচিত।?১ কিন্তু সে ক্ষেত্রেও 

বঞ্কিমের রুচি হুতোমী ভাষাকে স্বীকার করতে চায় নি। বঙ্কিমের 

মতে. +.*"যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা! এবং কথনের ভাষা 
চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে । কারণ, কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। 

কখনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন) লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, 

চিন্তসগলন। এই মহৎ উদ্দেগ্ত ছতোমি ভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে 
পারে না।”১ এক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় যে। বিষয় অনুযায়ী ভাষার 
মাপকাঠিতে হুতোমই সার্কতর। কারণ ছতোমের বিষয়ব্ত্র সমগ্র 

জীবন নয়, জীবনের নকৃশী | 'বিষবৃক্ষ' বা গোরা নিশ্চয় এ ভাষায় 
লেখ! যায় না। কিন্তু আলালী ভাষাতেও লেখ! যায় না। সুতরাং 

চলতি ভাষাকে মুখের কথার কাছাকাছি নিয়ে এলেও তার সাহিত্য- 

রূপের সঙ্গে মুখের কথার পার্থক্য থাকবেই। বিষয় অনুসারে সে 
পার্থকা কম বা বেশি হতে পারে এইমাত্র । 

এ প্রসঙ্গে বন্ধিমচন্দ্রের মন্তব্য আবার ম্মরণীয়__“..সরল প্রচলিত 
ভাষা অনেক বিষয়ে মংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী | কিন্ত 

যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য না হয়, তবে কাজে কাজেই 
সস্কৃতবভল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে । প্রয়োজন হইলে নিঃসক্কোচে 
দে আশ্রয় লইবে। ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গাল! রচনার 
উৎকৃষ্ট রীতি ।”৩ বঙ্কিমচন্দ্কে অনুসরণ ক'রে বাংল! গগ্ভের এই 

১, ২, ৩ বাঙ্গল' ভাষা (বিবিধ প্রবন্ধ) _বঙ্ধিমচন্্ 
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ক্লাসিক ব্বীতি “সবুজপত্রে'র আবির্ভাবের আগে অবধি অপ্রতিহতভাবে 
প্লাজত্ব করেছে। 

বাংলা-ভাষার গতি-প্রকৃতি নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম-যষ্ঠ দশকে 
যখন এমনি পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে, সেই সময়ে কলকাতার উপকণ্ছে 
শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনলব্ধ অভিজ্ঞতায় বাংলার চলিত ভাষা! এক নূতন 
মহিমা লাভ করেছে ।৯ হুগলী জেলার গ্রাম্যটান মেশানো তার সরল, 
অনতিমাজিত, অথচ সত্যোপলব্ধিময় বাণী নব্যশিক্ষিতদের কানে অপূর্ব 
শোনালো। এভাষার সঙ্গে বাংলা গছ্যের ছুই মহারথী বিদ্যাসাগর ও 

বহ্িমচন্দ্রের পরিচয় ঘটেছিল । কিন্তু তার নিশ্চয় শ্রীরামকৃষ্-বাণীর 
ভাষামাধুর্ষের চেয়ে ভাবমাধুর্ষের দিকেই দৃষ্টি দিয়েছিলেন বেশী। 
বিদ্ভাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃ্দেবের কথোপকথনের কিছু 
অংশ তুলে দিলেই কথ্যভাষার ক্ষেত্রে তার অসাধারণত্ব বুঝতে পারা যাবে। 

“শ্রীরামকৃষ্* আজ সাগরে এসে মিল্লাম। এতদিন খাল বিল 

হুদ নদী দেখেছি ; এইবার সাগর দেখছি । ( সকলের হাস্য ) 
বিদ্ভাসাগর ( সহাস্তে )১-তবে নোন। জল খানিকটা নিয়ে যান । 

( হাস্য ) 
শ্রীরামকৃ্ণ-_ন। গে! নোনা জল কেন ? তুমি ত অবিদ্ভার সাগর 

নয়, তুমি যে বিষ্ভার সাগর | তুমি ক্ষীর সমুদ্র! ( সকলের হাস্য )” 
বি্যাসাগরের সঙ্গে আলাপের সময় একজন প্রশ্ন করলেন, “ধার 

ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তিনি কি আর কথা ক'ন না?” এর উত্তরে 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, “যতক্ষণ দর্শন না! হয়, ততক্ষণই বিচার 
"যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভন্ ভন্ করে। ফুলে বসে 
মধু পান করতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করবার পর 
মাতাল হয়ে আবার কখনও কখনও গুনগুন করে|” 

(শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত-_ ৩য় ) 

১ এ প্রসঙ্গে জেখকের 'ভ্রীরামরুষণ ও বাংলাসাহিত্য' (১ম খণ্ড) গ্রন্থের 
বাঙালীর মনন, বাঙালীর ভাষা: রাজা রামমোহন থেকে প্রীরামক্ অধ্যায় 
রষটব্য। 

$ 
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“জ্রীরামক্চ (সহান্তে )_বঙ্কিম ! তৃমি আবার কার ভাবে 
বাক গে । 

বঙ্কিম (হাসিতে হাসিতে )-_-আর মহাশয়! জুতোর চোটে। 
( সকলের হান্ত ) সাহেবের জুতোর চোটে বাঁক! । ৰ 

প্রীরামকৃষ্*__ন। গো, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন। শ্রীযতীর 

প্রেমে ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন। কষ্চরূপের ব্যাখ্যা কেউ কেউ করে 

স্রীরাধার প্রেমে ত্রিভঙ্গ ।” 

জরএওগৃনিিনিরিরা বারিকনীর রাজের 

বলছেন--“বালক যেমন মাকে ন। দেখলে দিশাহারা হয়, সন্দেশ 

মিঠাই হাতে দিয়ে ভোলাতে যাও, কিছুই চায় না, কিছুতেই ভোলে 
না, আর বলে; “না, আমি মা'র কাছে যাব”, সেই রকম ঈশ্বরের জন্য 

ব্যাকুলতা৷ চাই ।.. "এই ব্যাকুলতা । যে পথেই যাও, হিন্দু; মুসলমান; 
খৃষ্টান, শাক্ত, ব্রহ্মজ্ঞানী-_যে পথেই যাও এ ব্যাকুলত। নিয়েই কথ|। 
তিনি তো অন্তর্যামী, ভুলপথে গিয়ে পড়লেও দোষ নাই-_যদি 

ব্যাকুলতা থাকে । তিনিই আবার ভাল-পথে তুলে লন ।” 
(শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত--৫ম ) 

উদ্ধৃতির এই সংক্ষিপ্ত পরিসরেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাগভঙ্গীর 
বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ষুট। প্রথমত উপমার আশ্চর্য স্থপ্রয়োগ এবং সেই 

মৌলিক উপলব্ধির সজীবতা | ছিতীয়ত চলতি ভাষার মাধ্যমে 
শাস্ত্রের গুঢ়তম সত্যকে প্রকাশ করবার অসাধারণ ক্ষমতা । তৃতীয়ত 
সহজ রসজ্ঞানের সুপটুতা। জাতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ ভাষার 
উপযোগিতা অসাধারণ। বিশেষ ক'রে যখন একথা ভাৰি ষে, 
“আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্তা থাকার দরুন 

বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাড়িয়ে গেছে ।”১ 
“তাই বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যস্ত ধার লোকহিতায় এসেছেন, 

১ বাঁজাল। ভাষ। (ভাবার কথ। )-স্থামী বিবেকানন্দ : রাখী ও রচন। : 

৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃঃ ৩৫-৩৭ 7 মূলত ১৯০১ খ্রী্টান্দের ২*শে ফেব্রুআরি আমেরিকা 
থেকে লেখা একটি চিঠির অংশ । 
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তারা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা 
দিয়েছেন।”১ এই মহাজনপন্থা অনুসরণ করেই স্বামী বিবেকানন্দের 
নিজন্ব রীতি গড়ে উঠেছে। 

শ্রীরামকৃষ্-সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক বিবেকানন্দ যে 
গতিশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তার প্রভাবে স্থাণু অচল 
কোনে কিছুকেই তিনি স্বীকার করতে পারতেন না। এই প্রচণ্ড 
গতিময় ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ দেখি তার 'পত্রাবলী'তে, 'পরিব্রাজক', 
'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এবং 'ভাব্বার কথা” বই তিনটিতে। চলতি ভাষার 
পক্ষে স্বামীজীর যুক্তি একান্ত সহজবুদ্ধি-প্রস্ত- “স্বাভাবিক ভাষা 
ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা! তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় 

ঘরে কথ। কও তাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর : 

তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিন্ভৃতকিমাকার উপস্থিত কর? 
যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার 

কর-সে ভাষ! কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা! নয় ?”২ অস্তত 

স্বামীজীর পক্ষে একথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক । কারণ, তিনি তো! 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষা নিজের কানেই শুনেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্*বাণীর এই মাধূর্ষভাগডার থেকে আরো ছ'চারটি 
কণিকা! সংগ্রহ করা যেতে পারে ।৩ আমাদের সত্যরূপ যে মায়ার 

দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে সেকথা বোঝাতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ষদে 

বলেছিলেন__-“যতক্ষণ মায়ার ঘরের ভিতরে আছ যতক্ষণ মায়'-মেঘ 
রয়েছে, ততক্ষণ জ্ঞাননূর্ধ কাজ করে না-"ঘরের ভিতরে আনলে 

আতস-কাচে কাগজ পুড়ে না। ঘরের বাইরে এসে দ্রীড়ালে রোদটি 
কাচে পড়ে, তখন কাগজ পুড়ে যায়। আবার মেঘ থাকলে কীচে 

১২ বাঙ্গাল! ভাষ। : বাণী ও রচনা! : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩৫-৩৭। 

৩ বাংলা ভাষায় শ্রীরামরষ্ণদেবের নিজন্থ দান গ্রদঙ্গে অচিস্ত্যকূমার লেন- 

গুপ্তের “রুবি প্রীরামকষ্। একটি চিরম্মরণীয় গ্রন্থ। আগ্রহী পাঠক অবস্থই এ 
গ্রহ্টীনির সঙ্গে পরিচিত হবেন । 



৫২ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

কাগজ পুড়ে না। মেঘটা সরে গেলে তবে হয় ।” (শ্রীরামকৃষণ- 
কথামৃত---৪র্থ ভাগ ) 

মনকে বশ করবার উপায়-সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্দেশ-_ 

“অভ্যাস কর। দেখবে মনকে যে দিকে নিয়ে যাবে সেই দিকেই 
যাবে। মন ধোপাঘরের কাপড়। তাকে লাল ছোপাও লাল-__ 
নীলে ছোপাও নীল, যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে ।” 

( কথাম্বত-_র্থ) 
মায়া আর দয়ার পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশ্ব- 

প্রেমের মূল কথাটি সুন্দরভাবে বলেছেন_-“শুধু দেশের লোকগুলিকে 
ভালবাসা, এর নাম মায়।। সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব 

ধর্মের লোকদের ভালবাসা, এটি দয় থেকে হয়-__ভক্তি থেকে হয় ।” 

( কথাম্বত-_-€৫ম ) 

সকল পথের সাধনার শেষে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব চেয়েছিলেন 
“অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ'-ভাবে থাকবেন। সেই অবস্থার অনুভূতি-বর্ণন! : 
“তাকে সর্বভূতে দর্শন করতে লাগুম ! পুজো উঠে গেল! এই 
বেলগাছ ! বেলপাতা তুলতে আস্তুম! একদিন পাতা ছিপড়তে 

গিয়ে আশ খানিকটা উঠে এলো । দেখলাম গাছ চৈতন্ময় ! 

মনে কষ্ট হলো। দূর্ধা তুলতে গিয়ে দেখি, আর সে রকম করে 
তুলতে পারি নি। একদিন ফুল তুলতে গিয়েছি, দেখিয়ে দিলে, 

গাছে ফুল ফুটে আছে, যেন সম্মুখে বিরাট পুজা হয়ে গেছে-_ 
বিরাটের মাথায় ফুলের তোড়া ! আর ফুল তোল। হ'ল না !? 

( কথামৃত-_ওয় ) 

প্রসঙ্গত বলা চলে, কথামৃত-সম্কলয়িতা 'শ্রীম' যে অসাধারণ 

কৃতিত্বের পরিচয় শ্রীরামকৃ্ণ-কথামুতের পাঁচটি খণ্ডে রেখে গেছেন 
তার যথার্থ সম্মান এখনও সাহিত্যরসিকদের কাছ থেকে আসে নি। 
একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম অচিস্তযকুমার সেনগুপ্তের “কৰি 
শ্রীরামকষ্ণ' | শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী-সংগ্রহে 'ভ্ত্রীম যে শিল্পনিপুণতার 
পরিচয় দিয়েছেন তার একমাত্র তুলনা ইংরেজী সাহিত্যে 
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বস্ওয়েল-কৃত ভাঃ জনসনের বাণীসংগ্রহ। কিন্তু জগতের ইতিহাসে 
অধ্যাত্ম অনুভূতির এমন অপরূপ দিনলিপি ইতিপূর্বে আর রচিত হয় নি। 
বাংলা জীবনীসাহিত্যের শাশ্বত সম্পদ এই *শ্্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের দিব্যানুভৃতি-রূপায়ণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য 
“কথামৃতে"র মধ্য দিয়ে চিরন্তনতার অধিকার লাভ করেছে। 

জীবন এবং সাহিত্য যত কাছাকাছি থাকে, ততই পূর্ণতা পায়। 

তাই চলতি ভাষ৷ সম্বন্ধে স্বামীজীর নির্দেশ : “স্বাভাবিক যে ভাষায় 

মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ ছুঃখ ভালবাসা 

ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই ন1; সেই 
ভাব সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার 
যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক; যেমন যে-দিকে ফেরাও 

সে-দিকে ফেরে তেমন তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে 

না। ভাষাকে করতে হবে যেন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে বা 
ইচ্ছে কর_-আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, 
াত পড়ে না। আমাদের ভাষ। সংস্কৃতর গদাইলস্করি চাল এ 

এক চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে । ভাষ! হচ্ছে উন্নতির 

প্রধান উপায়, লক্ষণ।”১ অর্থাৎ জীবনের যোগেই সাহিত্য ! সংস্কৃতপন্থী 

সাধুভাষা! যদি জীবনের যোগ হারিয়ে ফেলে তাহলে চলিত ভাষাকে 

জায়গ! ছেড়ে দিতেই হবে । 

অবস্ঠ বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই ন্বামীজীও প্রয়োজনবোধে অসস্কোচে 

সাধুভাষার আশ্রয় নিয়েছেন । তার “বর্তমান ভারত” বইটি সাধুভাষায় 
লেখা হলেও আশ্চর্যবরকম প্রাণবস্ত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে”্র সৃচনায় 

তিনি ক্রিয়াপদের বাহুল্য বর্জন করে গগ্ের যে রূপ দিয়েছেন তা 

সংস্কতেরই নামান্তর । তবু তার ভাষা সবচেয়ে জোর পেয়েছে.চলতি 
ভাষার স্বাধীন ক্ষেত্রে। কারণ, এই স্বাধীনতাই তার ধাতুপ্রকৃতি। 

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে স্বামীজীর আরো ছ'একটি 
অভিমত প্রণিধানযোগ্য : ভাষা খুব সরল হওয়া চাই। আমি 

১ বাঙ্গাল। ভাষা (ভাববার কথ।) : বাণী ও রচন। : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩৫ 



৫৪ বিবেকানন্দ ও বাংলামাহিত্য 

আমার গুরুর ভাষাকে অনুসরণ করি। উহা! যেমন চলিত ভাষা 
তেমনি ভাবের প্রকাশক | ভাষ। এমন হওয়া চাই যাহাতে ভাব 
অবাধে প্রকাশ পাইতে পারে ।১ 

বাংলার নানা উপভাষার মধ্যে কোন্টি গ্রহণীয় এ প্রসঙ্গেও তিনি 
প্রাকৃতিক নিয়মে যে ভাষা বড় হয়ে উঠেছে তাকেই গ্রহণ করতে 
বলেছেন “অর্থাৎ এক কল্কেতার ভাষা ।” বছর কয়েক'আগে 

“পূর্ববঙ্গের সমকালীন সেরা গল্প” নামে যে গল্প-সঙ্কলনটি পু; 
তরুণ সাহিত্যিকের প্রকাশ করেছেন তাতেও দেখেছি মূলত 
কলকাতার ভাষাই বাহন হয়ে ধীড়িয়েছে। দেশভাগের পর 
সামগ্রিকভাবে পূর্ববঙ্গের সাহিত্য সম্বন্ধেই একথা বলা চলে। 

সংস্কৃত ভাষাও একদিন মানুষের সহজ বুদ্ধির কাছাকাছি ছিল। 
কিন্তু কালে যত সহজাত প্রাণশক্তির অভাব ঘটেছে, ততই ভাষাও 

হয়েছে পল্লবধর্মী। “বাপরে, সে কি ধূম দশপাতা লম্বা লম্বা 
বিশেষণের পর ছুম্ ক'রে রাজা! আসীৎ!!! ওসব মড়ার লক্ষণ” ।৩ 

জাতীয় জীবনে প্রাণশক্তির সঞ্চার হলে আপনাআপনিই এই অন্ধ 
অনুকরণপ্রিয় মস্থরগতি ভাষার রূপ বদলে যাবে । তখন “ছুটো চলতি 
কথায় যে ভাবরাশি আস্বে, তা ছ' হাজার ছাদি বিশেষণেও নেই 1”৪ 

১ স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলায় উনবিংশ শতাবদী--গিরিজাশঙ্কর 
রায়চৌধুরী । 

২,৩ বাংলা ভাষা (ভাববার কথা ) ২০শে ফেব্রুআরি ১৯০০ | এর সঙ্গে 

তুলনীয় প্রমথ চৌধুরীর পরবর্তীকালের মস্তব্য-_-“শুধু মুখের কথাই জীবস্ত। 
ধতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখ৷ 
প্রাণ পায়।”-_কথাঁর কথ। (১৩০৯ )। যে গ্রার্দেশিক ভাষাকে দক্ষিণদেশী ভাষা 

বলে থাকি, বঙ্গভাষার সেই ভায়ালেকৃটুই সাহিত্যের স্থান অধিকার করেছে।” 

বঙ্গভাষ। বনাম বাবু-বাংল! ওরফে সাধু-ভাষা (১৩১৯)। প্রমথ চৌধুরী অবশ্য 
খাস কৃষ্ণনগর এবং কলকাতার ভাষাকেও মাজিত করার প্রয়োজন বোধ 

করতেন। তার ও রবীন্দ্রনাথের চলতি গদ্ মূলত লেখার ভাষা। ত্রঃ প্রবন্ধ 
সংগ্রহ, ( ১ম খণ্ড) পৃঃ ১৯৮ ২০৪-৫। 

৪ বাঙ্গাল! ভাষা'£ ভাববার কথ! : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩৬ 



বাংল। গগ্ভের চলতি রূপ ও ক্বারী বিবেকানন্দ ৫৫ 

“পরিব্রাজক” বইটি স্বামীজীর দ্িতীয়বার আমেরিকা যাত্রাকালে 
জলপথে ভ্রমণের কাহিনী । এ বইটির, প্রধান গুণ এই যে, এর 
চলমান বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও সমুদ্রভ্রমণ হয়ে যায়। সমস্ত 
বর্ণনার মধ্যে এমন একটা চাক্ষুষ করানোর ক্ষমতা আছে, যা ভ্রমণ- 

সাহিত্যের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় গুণ। এই বইটি পড়তে পড়তে যে 
মানসভ্রমণ আমরা ক'রে থাকি; তাতে একই সঙ্গে প্রকৃতির সৌন্দধ, 
মানুষের বৈচিত্র্য আর ইতিহাসের গতিধারা আমাদের জ্ঞান ও 
অনুভূতির ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করে। 

“হৃধীকেশের গঙ্গ! মনে আছে? সেই নির্মল নীলাভ জল-_যার 
মধ্যে দশহাত গভীরের মাছের পাখনা! গোন। যায়, সেই অপূর্ব সুস্বাদু 
হিমশীতল, “গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি” আর সেই অদ্ভুত “হর হর হর” 
তরঙ্গোখ ধ্বনি, সামনে গিরিনির্করের “হর হর" প্রতিধ্বনি, সেই 
বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার শিলাখণ্ডে 
ভোজন, করণুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জলপান; চারিদিকে কণপ্রত্যাশী 
মতস্তকুলের নির্ভয় বিচরণ ?”৯ গঙ্গা ও হিমালয়ের সঙ্গে সুচিরবন্ধনে 
বিজড়িত ভারতের অধ্যাত্বসংস্কৃতি এই প্রকৃতি-সৌন্দর্যের অন্তরালে 
মন্দ্রিত হয়ে উঠেছে । এ অপূর্ব সাহিত্য-রস-ন্ষ্টির পিছনে রয়েছে 
সন্ন্যাসী হাদয়ের শাস্ত উদার অচঞ্চল দৃষ্টি । 

বাংলাদেশের নিজন্ব রূপটির বর্ণনায় বিবেকানন্দ-মানসের শিল্প- 
চেতন! অতুলনীয় সার্থকতায় বিকশিত : 

“এই অনস্ত শম্পশ্যটামল! সহস্র ভ্রোতন্বতীমাল্যধারিণী বাঙ্গল 

দেশের একটি রূপ আছে। সে রূপ-কিছু আছে মলয়ালমে 
( মালাবারে ) আর কিছু আছে কাশ্মীরে। জলে কি আর রূপ 

নাই? জলে জলময়, মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে 
বাচ্চে, রাশি রাশি তাল নারিকেল খেজুরের মাথ! একটু অবনত হয়ে 
সে ধারাসম্পাত বইচে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ, এতে 

কি আর রূপ নাই? আর আমাদের গঙ্গার কিনার, বিদেশ থেকে 

১ পরিব্রাক্গক :. বাণী ও রচনা : ৬ গণ্ড ; পৃঃ ৬১. 



৫৬ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

না এলে; ডায়মগ্ুহারবারের মুখ দিয়ে গঙ্গায় না প্রবেশ করলে সে 
বোঝা যায় না। সে নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার 
কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ ঝোপ; 

তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা! বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত 

হেল্ছে, তার নীচে ফিকে, ঘন, ঈষৎ পীতাভ একটু কাল মেশান, 

ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কীড়ি-ঢাল! আম, লিচু, জাম, কাটাল-_ 

পাতাই পাতা-_গাছ ডালপালা আর দেখা যাচ্ছে না, আশে-গাশে 
ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেল্চে ছুল্চে আর সকলের নীচে যার কাছে 

ইয়ারকান্দী, ইরানী, তৃকিস্তানী গাল্চে ছুল্চে কোথায় হার মেনে 
যায়_সেই ঘাস, যতদূর চাও সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস কে যেন ছেঁটে 

ছুটে ঠিক কোরে রেখেচে ; জলের কিনারা পর্যন্ত সেই ঘাস ; গঙ্গার 
মৃছমন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেচে, যে অবধি অল্প অল্প 

লীলাময় ধা! দিচ্ছে, সে অবধি ঘাসে আটা । আবার তার নীচে 

আমাদের গঙ্গাজল । আবার পায়ের নীচে থেকে দেখে ক্রমে উপরে 

যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্যস্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙের 
খেলা, একটি রঙে এত রকমারি, আর কোথাও দেখেচ ? বলি, 

রঙের নেশ। ধরেচে কখন কি-যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে 
মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে ? 

উপরের উদ্ধৃতির শেষ পঙ্ক্তি জুড়ে যে আবেগের অগ্রিম্পর্শ 
রয়েছে, সে স্পর্শের প্রজ্লনে আমর নিমেষে দীপ্ত হয়ে উঠি। আর 
এ “একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা” বিবেকানন্দ ছাড়া কেউ 

বাংলাসাহিত্যে দেখাতে পেরেছেন কি ? 

স্বামীজীর চলতি ভাষ সম্বন্ধে আর একটি বিষয় লক্ষণীয় । তার 

চলতি ভাষায় মাঝে মাঝে সংস্কৃত সমাসবন্ধপদ বেশ দেখতে পাওয়া 

যায়। কিন্ত সেই শব্দ নির্বাচনে তার দক্ষতা অসাধারণ । হাষী- 
কেশের গঙ্গাবর্ণনায় “কণপ্রত্যাশী মংস্যকুল” অথবা ডায়মগ্ুহারবানের 

দিকের গঙ্গাতীরবর্ণনায় “অনস্তশষ্পশ্যামলা সহত্রত্রোতব্ঘতীমাল্- 

১ পরিব্রাজক : বাণী ও রচন] : ৬ খণ্ড ঃ পৃঃ ৬৩-৬৪ 



বাংলা গদ্ভের চলতি রূপ ও ত্বামী বিবেকানন্দ ৫৭ 

ধারিণী” জাতীয় শব্দ তিনি বিন! দিধায় প্রয়োগ করেছেন । অথচ, 

ভাষার ভারসাম্য হারান নি। বরং এই সমাসবদ্ধ শব্দগুলিকে ঘিরে 
চল্তি ভাষা কলমন্দ্রে মুখরিত। 

টেকঠাদ এবং হুতোমের রচনায় আমর। কলকাতা-কেন্দ্রিক 

বাঙালী বাবু-সমাজের ছবি পাই। কিন্তু স্বামীজীর চলতি ভাষা 
সমগ্র বিশ্বপরিক্রমার বিষয়বন্তুকে উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছে। 
চলতি ভাষার সার্থকতা এই বৃহত্তর ক্ষেত্রে আরে স্ুপ্রমাণিত। 
টেকচাদ ও হুতোমের সঙ্গে স্বামীজীর ভাষার কিছুট! সাধর্ম্য আছে 

হাস্তরস-প্রবণতায়। কিন্তু রুচির নির্মলতায় বিবেকানন্দের হাস্যরস 

আমাদের শ্রদ্ধা অনেক বেশী আকর্ষণ করে। 

মাঞ্ষিনী বর্ণ-বিছেষের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে স্বামীজী যে ঘটনাটির 
উল্লেখ করেছেন, তার অন্তনিহিত বেদনাকে কীভাবে তিনি সরস 

ব্ঙ্গে পরিণত করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য : “যা কিছু সাহেব হবার 

সাধ ছিল, মিটিয়ে দিল মাফিন-ঠাকুর। দাড়ির জ্বালায় অস্থির 
কিন্ত নাপিতের দোকানে ঢোকবামাত্রই বল্লে। “ও চেহারা! এখানে 

চল্বে না। মনে করলুম, বুঝি পাগড়ি মাথায় গেরুয়া রঙের বিচিত্র 
ধোকড়ামাত্র গায়, অপরূপ দেখে নাপিতের পছন্দ হ'ল না; তা একটা 

ইংরেজি কোট আর টোপ কিনে আনি। আনি আর কি-__ভাগ্যিস্ 
একটি ভদ্র মাফিনের সঙ্গে দেখা, সে বুঝিয়ে দিলে যে, বরং ধোকড়। 
আছে ভাল, ভদ্রলোকে কিছু বল্বে না, কিন্তু ইউরোপি পোষাক 
পরলেই মুস্কিল, সকলেই তাড়া দেবে। আরও ছু'একটা নাপিত এ 
প্রকার রাস্তা দেখিয়ে দিলে। তখন নিজের হাতে কামাতে ধরলুম । 
থিদেয় পেট জ্বলে যায়, আবার দোকানে গেলুম, “অমুক জিনিষটা 
দাও?” বললে “নেই?” «এ যে রয়েছে ।” “ওহে বাপু সাদ ভাষ। 

হচ্ছে, তোমার এখানে বসে খাবার জায়গা নেই।” “কেন হে বাপু?” 
«তোমার সঙ্গে যে খাবে তার জাত যাবে” তখন অনেকটা মাফিন 

মুলুককে দেশের মত ভাল লাগতে লাগলো ৷” 

১ পরিব্রাজক : বাদী ও রচন! : ষ্ঠ থণ্ড : পৃঃ ৭৬ 



৫৮ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

পরিব্রাজক" বইটির হাঙ্গর-শিকারের বর্ণনায় চলতি ভাষার 
সাহায্যে সমগ্র ঘটনাটির গতিবেগ ও কৌতুক আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে 
ফুটে উঠেছে। “ভাববার কথা" থেকে স্বামীজীর হাস্তরস নিপুণতার 
আর একটি ছোট দৃষ্টান্ত দেওয়। বাকৃ। “বলি রামচরণ ! তুমি লেখা- 
পড়া শিখলে না ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সঙ্গতি নাই, শারীরিক (শ্রমও 
তোমাছার। সম্ভব নয়, তার ওপর নেশা! ভাঙ এবংছ্ষ্টামিগুলাও ছাড়তে 
পার না, কি ক'রে জীবিকা কর বল দেখি ? রামচরণ__“সে সোজা 

কথা, মশায়-_-আমি সকলকে উপদেশ করি ৯ 

আবার, ইতিহাসের ধারা-অনুসরণকারী বিবেকানন্দ-মানস আসন্ন 
ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করে এই চলতি ভাষাতেই বৈপ্লবিক গতি 
সঞ্চার করেছেন। প্রাচীনকালের বাণিজ্যসমৃদ্ধ ভারতের কথায় তার 

মনে পড়েছে এ সম্বদ্ধির মূলে ছিল “বিজাতি-বিজিত স্বজাতি-নিন্দিত” 
ভারতের দরিদ্র শ্রমজীবী । “...তোমাদের পিতৃপুরুষ ছুখানা দর্শন 
লিখেচেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেচেন-_ 
তোমাদের ডাকের চোটে গগন কাটছে, আর যাদের রুধিরশ্রাবে মনুষ্য 

জাতির য। কিছু উন্নতি--তাদের গুণগান কে করে ?”৩ ভবিষ্যৎ 

ভারতবর্ষের এই শুদ্রশক্তির অত্যুর্থান দিব্য চক্ষে দেখতে পেয়ে বঞ্চনা- 
পরায়ণ তথাকথিত উচ্চবর্ণের উদ্দেশ্যে তার নির্মম নির্দেশ £ “তোমর! 

শূন্যে বিলীন হও? আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, 
চাষার কুটার ভেদ করে, জেলে মাল মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে ! 
বেরুক মুদির দোকান থেকে; ভুনাওয়ালার উন্ননের পাশ থেকে। 
বেরুক ঝোপ, জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত থেকে 1”৪ বিপ্লবী চেতনার এই 
অগ্নিবাণী বাংলাসাহিত্যের চিরস্তন সম্পদ | 

এমনিভাবে জীবনের লঘ্ঘু সৌন্দর্যের সীম! থেকে মনীষার উত্তু্ 

শিখর অবধি স্বামীজী এই চলতি ভাষার সাহায্যে অনায়াসে অতিক্রম 

৯ ভাববার কথ। : বাণী ও রচন। : ৬ষ্ঠ থণ্ড
 : পৃঃ ৪৩ 

২১৩, ৪ পরিব্রাজক তেব : পৃঃ ১০৬, পৃঃ ৮২ 



বাংল| গদ্ঠের চলতি রূপ ও স্বামী বিবেকানন্দ ৫৯ 

করেছেন। 'পরিব্রাজকে'র পাশাপাশি “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" পড়তে 

পড়তে সেই কথাই মনে হয়। ছুটি ভিন্নমুখী সভ্যতার অন্তমিহিত 
এক্য ও স্বাতস্ত্যকে স্বামীজী কত অনায়াসে সুসম্পূর্ণ বিশ্লেষণের দ্বারা 
ফুটিয়ে তুলেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের ইউরোপীয় 
সংস্কৃতির অতিস্ততি এবং দ্বিতীয় ভাগের ভারতীয়তার গৌড়ামি 

_-এই ছুই প্রান্তিক চিন্তাধারার থেকে দূরে দাড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দ 
নিখিলমানবের পটভূমিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার পারস্পরিক 
বিনিময়ের সত্য পন্থাটি নির্দেশ করেছেন । আজ অবধি আমাদের 

শিক্ষিতসমাজ সে আদর্শকে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন বলে মনে হয় 
না, তাই আমাদের ভারতীয়তার আদর্শ আজও অসম্পূর্ণ । 

“প্রথম বুঝতে হবে যে, এমন কোনও গুণ নেই, যা কোনও 

জাতিবিশেষের একাধিকার। তবে কোনও ব্যক্তিতে যেমন, তেমনি 

কোনও জাতিতে কোনও গুণের আধিক্য, প্রাধান্য । আমাদের দেশে 

মোক্ষলাভেচ্ছার প্রাধান্য, পাশ্চাত্যে 'ধর্মের। আমর! চাই কি-_ 
“মুক্তি” | ওরা চায় কি-ধর্ম” | “ধর্ম” কথাটা মীমাংসকদের মতে 
ব্যবহার হচ্ছে। ধর্ম কি? যা ইহলোক বা পরলোকে সুখভোগের 

প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূল | ধর্ম দিনরাত খোঁচাচ্ছে, সুখের 
জন্য খাটাচ্ছে। 

মোক্ষ কি? যা! শেখায় যে, ইহলোকের সুখও গোলামি, 
পরলোকেও তাই, এই প্রকৃতির নিয়মের বাইরে ত এ লোকও নয়, 
পরলোকও নয়। তবে, সে দাসত্ব_লোহার শিকল আর সোনার 

শিকল ।:"-এই যে দেশের ছুর্গতির কথ! সকলের মুখে শুন্ছো, ওটা 
এঁ ধর্মের অভাব। যদি দেশশুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম অনুশীলন করে, সে 

ত ভালই : কিন্তু তা হয় না, ভোগ ন] হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ 
কর, তবে ত্যাগ হবে। নইলে খাম্ক! দেশশুদ্ধ লোক মিলে সাধু 
হ'ল, না এদিক না ওদিক |” 

১ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : বাণী ও রচন। : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৫২-১৫৩ 



ডঃ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক পার্থক্যটি অনুপম 
প্রাঞ্জলতায় বুঝিয়ে দিয়ে স্বামীজী এই ছুই সভ্যতার বহিরঙ্গ বিষয়- 
গুলিরও তুলনামূলক আলোচনা করেছেন । শারীরিক গঠনভঙ্গী, 
পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, সমাজে নারীর মর্ধাদা, ইউরোগীয় 
সভ্যতার মূলকেন্দ্র ফ্রান্দ_এ সব কিছুর তুলনামূলক আলোচনান্ব ভার 

ভাষাভক্গীর শাণিত অথচ সরল সৌনদর্থ আস্তরিক বিয়ের সা কুরে 
প্রাচ্য ও পাশ্চাতোর তুলনার সময়ও স্বামীজী একথ। মনে রেখেছেন__ 
“তাদের চৌখে তাদের দেখতে হবে । আমাদের চোখে এদের দেখ! 
আর এদের চোখে আমাদের দেখা এ ছুই ভুল” সেই ব্যবহারিক 
পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন স্বামীজীর দৃষ্টিতে ছুটি সভ্যতাই সম্মান ও শ্রদ্ধা 
পেয়েছে। এই প্রসারিত দৃষ্টির ফলেই এ ছুই সভ্যতার অন্তনিহিত 
সত্য সম্বন্ধে স্বামীজী নূতন আলোকপাত করেছেন। তার মতে 
[৮০10007) 16015 বা পরিণামবাদ ( আধুনিক পরিভাষায় 

বিবর্তনবাদ ) ইউরোপ এবং ভারতবধ ছুই দেশেই আছে। একটি 
বহি্ুধী অন্যটি অন্তর্মখী। বিষয়টি তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা 
করেছেন : 

“জ্ঞান মানে কি না বনুর মধ্যে এক দেখা । যেগুলো আলাদা 
তফাৎ বলে আপাততঃ বোধ হচ্ছে, তাদের মধ্যে এক্য দেখা । যে 
সম্বন্ধে এই এক্য মানুষ দেখতে পায়, সেই সম্বন্ধটাকে “নিয়ম' বলে ; 
এরি নাম প্রাকৃতিক নিয়ম । 

পূর্বে বলেছি যে, আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি চিন্তা সমস্ত আধ্যাত্মিক 
সমস্ত বিকাশ ধর্মে। আর পাশ্চাত্যে এ সমস্ত বিকাশ বাইরে, শরীরে, 
সমাজে । ভারতবর্ষে চিন্তাশীল মনীষীর! ক্রমে বুঝতে পারলেন যে, 
ও আলাদা ভাবটা! ভূল; ও সব আলাদার মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে ; মাটি, 
পাথর, গাছ, পালা, জন্ত, মানুষ দেবতা, এমনকি ঈশ্বর ব্বয়ং এর মধ্যে 
এক্য রয়েছে, অদৈতবাদী এর চরম সীমার মধ্যে পৌঁছলেন, বল্লেন যে, 

১ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : বাণী ও রচন! : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৯৬ 



বাংল! গপ্ঠের চলতি রূপ ও স্বামী বিবেকানন্দ ৬১ 

সমস্তই সেই একের বিকাশ। বাস্তবিক এই অধ্যাত্ম ও অধিভূত 
জগং এক, তার নাম 'ব্রহ্ষ' ; আর এঁ যে আলাদ! আলাদ। বোধ হচ্ছে, 
ওটা! ভুল, ওর নাম দিলেন “মায়া” 'অবিষ্া? অর্থাৎ অজ্ঞান ।”১ 

“এদের অধিকাংশ পণ্ডিতই এটা এখন বুঝেছে, এদের রকম 

দিয়ে, জড়-বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে। তা সে এক কেমন ক'রে বন্থ 
হ'ল, এ কথা আমরাও বুঝি না, এরাও বোঝে না। আমরাও সিদ্ধান্ত 

করে দিয়েছি যে ওখানট। বুদ্ধির অতীত। এরাও সেই করেছে । 
তবে সেই এক কি কি রকম জাতিত্ব বাক্তিত্ব পাচ্ছে, এটা বোঝ! যায় 

এবং এইটা খোজার নাম বিজ্ঞান (9০1617০6 )1”২ 

“মাসিক পত্রিকা"র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাধানাথ শিকদারের বক্তব্য 
ছিল, “যে ভাষ। স্ত্রীলোকে বুঝবে না? তা আবার বাংল। কি ?” শিবনাথ 

শান্্রী লিখেছেন, “সরল স্ত্রীপাঠা ভাষাতে বাঙ্গালা লেখা রাধানাথের 

একটা বাতিকের মত হইয়! উঠিয়াছিল। “মাসিক পত্রিকা'তে কোন 
প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি স্বীয় পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে পড়িয়। 
শুনাইতেন, তাহারা বুঝিতে পারেন কি ন1৮”৩ অশিক্ষিত বা স্বল্প 
শিক্ষিতদের সঙ্গে উচ্চস্তরের জ্ঞানবিকাশের সংযোগ ঘটানে। যে একান্ত 

প্রয়োজন একথা রাধানাথ শিকদার, প্যারীটাদ মিত্র প্রমুখ 
সাহিত্যিকের ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন । আমাদের ইংরেজী- 
বাহিনী উচ্চশিক্ষা আজ অবধি মাতৃভাষাকে বাহন করতে কুষ্টিত। 
স্বামী বিবেকানন্দের কাছে কিন্তু মুষ্টিমেয় লোকের শিক্ষার চেয়ে 
গণশিক্ষার বিস্তারই আকাজ্িত ছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে 

উদ্ধৃত অংশগুলি সেই সাক্ষ্যই দেয় । 

স্বামীজীর চলতি ভাষার প্রতি অনুরাগের মূলে ছিল জনগণের 
সঙ্গে তার একাত্মভাব। এই গণনৃষ্টিই চলতি ভাষার মূল কথ! । 

১২ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : বাণী ও রচন! : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২০০ 

৩ রামতঙ্ছ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ : পৃঃ ১৩৬ : নিউ এজ 
সংস্করণ। 
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অবশ্ঠ, সাহিত্যের ক্ষেত্রে “পালি, “প্রাকৃত প্রভৃতি মূলত কথ্যভাষা 
কালে কালে পুরোপুরি লেখ্যভাষায় পরিণত হয়েছে! সাম্প্রতিক 
কালে ন্ুধীন্দ্রনাথ দত্ত অথবা বিষুর দের অধিকাংশ গগ্য রচনা 
যতটা সংস্কৃতশব্দসমৃদ্ধ। তার তুলন! বিদ্াসাগরী বাংলাতেই মেলে । 
অথচ এ রাও চলতি ভাষাকেই আশ্রয় করেছেন। ূ 

কিন্তু চলতি ভাষার প্রধান প্রয়োজন__মুখের ভাষার্ সঙ্গে 
যোগরক্ষা । সেদিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্যারীটটাদ মিত্র 
কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং স্বামী বিবেকান্দের রচনাবলীই অন্ুধাবন- 
যোগ্য । রবীন্দ্রনাথের “যুরোপপ্রবাসীর পত্র” এবং “পশ্চিমযাত্রীর 

ডায়েরী? বই ছুটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । তবে এই ছুটি গ্রন্থের চলতি 

ভাষ! প্রথম যুগের রবীন্দ্রসাহিত্যে ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়। তাছাড়। 
এদের বর্তমান সংস্করণের ভাষায় পরবর্তাকালের সংশোধন রয়েছে 
বলে মনে হয়। 

বাংল! গছ্ের সাম্প্রতিক পরিণতি লক্ষ্য করলে, বিবেকানন্দ- 
সাহিত্যের গগযরীতি নিজন্ব পৌরুষ ও বীর্ষের দৃপ্ত ব্যঞ্জনায় অনন্য 
উদাহরণ-রূপে দেখা দেয়। আত্মশক্তিতে অনন্ত বিশ্বাসই তার জীবন 

ও সাহিত্য রচনার পটভূমি । তাই বিবেকানন্দের রচনায় বাংলা 
পগ্ঘক্ীভি কোমলকাস্ত রূপের পরিবর্তে খজু ওজত্বিতায় দীপ্ত । 

“পত্রাবলী” থেকে এই রীতির উদাহরণ : 

“প্রত্যেক আত্মাতে অনন্ত শক্তি আছে; ওরে হতভাগাগুলো'। 

“নেই নেই' বলে কি কুকুর বেড়াল হয়ে যাবি নাকি? কিসের নেই? 
কার নেই? শিবোইহং শিবোহহং। নেই-নেই শুনলে আমার মাথায় 
যেন বজ মারে। ছু'চোগিরি কর্বি তো৷ চিরকাল পড়ে থাকৃতে 
হবে। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য ।:.*ঞ৬৪19701১-এর মত হুনিয়ার 

উপর পড়-_ছুনিয়া ফেটে যাক চড় চড় করে । হর হর মহাদেব! 
উদ্ধরেদাত্বনাত্মানমূ।”১ 

ও রচনা (৬ষ্ঠ খও্ড) : পৃঃ ৪৮৬, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৪-এর পঞ্জ 
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এমনি আরে! অনেক সঞ্জীবনী উদাহরণ উদ্ধ €ত করা যেতে পারে। 

কিন্ত স্বামীজীর চলতি গণ্ের মোটামুটি পরিচয় দান এখানেই শেষ 
করা যাক। একথ! মনে রাখতে হবে যে, লিখতে গেলেই কিছুটা 

রা রা 'পরিবরাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যর 

টা চিজ তবু লেখার জগতে এসে মে ভাষাকে 

মেনে নিতে হয়েছে। বিষয়ামুযায়ী সে পরিবর্তনে 

সনদ 

ভাষার প্রতি। বাংল! গণ্ঠ-সাহিত্য তাই ও শন | তাই তীর কাছে 
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এ জীবনে তিনি কত কথা বলেছেন, তার অতি সামাম্থাই!লিখিত 

ইতিহাসে বিধৃত। তবু সেই স্বল্প সঞ্চয়ের মধ্যেই নবযুগের ভীরতবর্ষ 

তার মর্মবাণী খুঁজে পেয়েছে, পৃথিবী পেয়েছে পরিবর্তনশীল মানব- 
সভ্যতার নিয়ত উত্থানপতনের অন্তরালে অমৃতপন্থার ধবনির্দেশ । 

স্বল্লকালের পরিসরে সীমাবদ্ধ তার জীবন। কিন্তু আর সব মানুষের 

মতো তাৎক্ষণিক নয় তার কথা। প্রতিদিনের সংলাপ, বন্ধুজনের সঙ্গে 
আলাপচারী, শিষ্য ও ন্লেহভাজনদের উদ্দেশে উদ্বোধনী বাণী, স্বদেশ 
ও বিদেশে প্রদত্ত ভাষণাবলী সবত্র তার অসামান্য বাক্প্রতিভার 
নিদর্শন । 

বুবিচিত্র ব্যক্তিত্ব তার সংলাপকে নানা আবর্তনে কখনো গম্ভীর, 

কখনো উদাত্ব, কখনে। বেদনার্ড, কথনো উজ্জ্বল চঞ্চল গতিবেগে ভরে 

দিয়েছে। তার দিব্যকণ্ঠ-উচ্চারিত বাণীভঙ্গিমার বৈছ্যৎংশিহরণ নিমেষে 
সহস্র নরনারীকে মন্ত্রমু্ধ করেছে। একাস্ত কথোপকথনের সান্নিধ্য- 
মুহুর্তে শ্রোতান্ন হুদয়মনে জাগ্রত করেছে সর্বসংশয়মুক্ত আত্মার অভয়- 

বাণী। মানবজাতির উদ্দেশে আত্মোপলব্ধির এই বাণীব্রত উদ্যাপন 
করতে করতে তার মনে হয়েছে--“] 820) ৪. ৮০1০০ 101)000 

10170” , তার সমগ্র সত্তাই এক দেহহীন বাণী। 

জীবন ও বাণীর অঙ্গাঙী সম্বন্ধ মনে রেখেও বল! চলে জীবনই 

বাণী নয়। সীমাবদ্ধ জীবন পিছনে পড়ে থাকে । বাণীই জীবন হযে 
নব নব স্ষ্টিতে সার্থকতা লাভ করে। এক একটি মহৎ বাণীর ধ্যান, 
এক একটি দিব্যমন্ত্র কত যুগ যুগ ধরে মানবতার আলোক-দিশারী হয়ে 
আছে। বেদ-উপনিষদের মন্ত্্রষ্টাদের জীবনকাহিনী আমরা কতটুকু 
জানি? তবু তাদের ধ্যান ও সত্যোপলব্ধির ভিত্তিতেই ভারতীয় 
সভ্যতা আজও আপন শাস্বতমূলা খুঁজে পায়। তাই ভাবের জগৎ, 
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ষে বস্তুজগতের অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোত, মে কথ! ভুলে গেলে মানব- 
ইতিহাসের মূল সত্যটিই উপেক্ষিত হয়। 
অপরপক্ষে একথাও বল! চলে যে, মানৰচেতনায় বাণীর প্রত্যক্ষ 

রূপ জীবনে । স্বামীজীর অনুসরণে বলা যায়, যীশুর উপদেশাবলী 

বাইবেলে যে পরিমাণে আছে, যদি সে তুলনায় গার ব্যক্তিরপের 
পরিচয় আর একটু বিশদভাবে আমরা পেতাম, তাহলে বীশুর স্বরূপ 

আমাদের দুর্টিতে কত প্রত্যক্ষ, কত আপন হয়ে উঠতো । তুলনা- 
মূলকভাবে বুদ্ধজীবন মনে করুন। অধ্যাত্ববিদ্যার নিগৃঢ় রহস্যের জন্য 

নয়, ব্যক্তিজীবনের শতসহত্র সমুজ্জবল ঘটনার জন্যই বুদ্ধ আজ প্রাচ্য 
প্রতীচ্য, বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সর্বজনের পরম শ্রদ্ধেয়, পরম আত্মীয় । 

কথা ও কাজ, বাণী ও জীবন- এ ছুয়ের সম্মিলিত রূপ এ যুগের 

শ্রে্ট মানবকে বিবেকানন্দ অত্যন্ত কাছে থেকে দেখার ও তার বাণী 
শোনার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন । শ্রীরামকক্কব্যক্তিত্বে আদর্শ- 
রূপায়ণের অনন্যতা ও সেই আদর্শের বাণীরপদানে সুছূর্লভ সৌন্দর্য 
নরেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের সন্ধিক্ষণে যে চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার 
করেছিল, পরবর্তা যুগে স্বামী বিবেকানদ্দে সে প্রভাবের পূর্ণ 

পরিণতি । : 
'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' প্রকাশ হবার পর স্বভাবতই স্বামীজী 

সবচেয়ে খুশী হয়েছিলেন । যদিও নরেন্দ্রনাথ বা! তার অন্যান গুরু- 

ভাইরা, ধারা পরে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, ভাদের উপস্থিতি 'কথামতে? 
অনেক কম, তবু “কথামৃত' এই যুগমহামানবের দৈনন্দিন কথালাপের 
যে জীবন্ত চলচ্ছবি চিরকালের মতো বাণীবদ্ধ করে রেখেছে, অধ্যাত্ম- 
ইতিহাসে তার তুলনা নেই। বিবেকানন্দগুরু শ্রীরামকৃষ্কে কথায়, 

গানে, উপদেশে, পরিহাসে, উচ্ছ কীর্তনে। গভীর সমাধিতে, সর্বোপরি 
জীবন্ুক্তের অপরূপ লীলাভঙ্গিমায় বাস্তব প্রত্যক্ষরূপে বিশ্ববামী এই 
কথামতের মাধ্যমেই নিত্যকালের মতো৷ আপন করে পেয়েছে । : 

জীবন ও সাহিত্য অক্গাজী। তবু প্রলাধিত কারুর্মের - রিলাল- 



চু বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

অধিবাসী হয়ে ফ্লাড়ায়। তখন এমনি একজন মাটির বুকের মানুষের 
প্রয়োজন, ধার মুখের ভাষ! সমগ্র জাতি ও জনতার মুখের ভাষা” অথচ 
ধার ভাষায় জাতির সমগ্র অস্তরেতিহাস আপনি প্রকাশিত। ভারতের 

ইতিহাসে বুদ্ধ, কবীর, নানক, চৈতন্ত-_এমনি জনমনের কাছাকাছি 
মানুষ, যারা জনতার ভাষাকেই অবলম্বন করে হ্রহগভীর দর্শনতত্বের 
রহস্ত প্রতিদিনের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের মতো! সহজ ও স্বাভাবিক 
তুলেছেন। 

কিন্তু এদের সঙে প্রীরামরষ্চবাণীর প্রকাশভঙ্গিমায় পার্থক্য আছে। 
প্রতিদিনের ব্যবহারের আটপৌরে গদ্ধকে প্রীরামকৃষ্ণ যে ব্যঞ্জনামগ্ডিত 
করেছেন, গভীরতম উপলব্ধির যে চিত্রময় প্রত্যক্ষতা এনে দিয়েছেন? 

আর তীর সমস্ত সংলাপে যে পরমরসিকমনের বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরশ্মি 

বিকীর্ণ হয়েছে- সেইখানেই তিনি আধুনিক মনের সবচেয়ে কাছাকাছি 
মানুষ | 

স্বামীজীর কথোপকথনে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই সরল মাধুর্যটুকু দীপু 
তেজের অগ্রিমন্ত্রে রূপাস্তরিত। সাত্বক শুভ্রতা সংগ্রামী রজো গুণের 
স্পর্শে আগ্েয় উত্তাপ লাভ করেছে তার বাণীতে । শ্রীরামকৃষ্ণ কথা- 

মুতের ভাবপরিমগ্ডলটি পল্লীবাঙলার ; তেমনি স্গিগ্ধ, প্রসম্নঃ গভীরতার 
শ্রীমাখানো ; আর বিবেকানন্দ্-বাক্ধারার পেছনে রয়েছে কলকাতার 
নাগরিক পটভূমি, যে কলকাতার নিজন্ম আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যিক 
সুচনা হয়েছিল টেকাদ ঠাকুর বা হুতোম পা্যাচার ভাষায় । এ ভাষ! 
নাগরিক; কিন্তু শব্দনির্াণে বা ক্রিয়াবিস্তাসে কোনোরকম শুচিবাইকে 
প্রশ্রয় দেয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের আলাপচারীতে গ্রাম্যশব্দপ্রয়োগের 
বাহ্ছল্য ব্রাহ্মসমাজের কোনো কোনে! নেতাকে ক্ষুব্ধ করেছিল। 

স্বামীজীর লিখিত চলতি বাংল! পড়েই বেশ অনুমান করা বায় ঘে। 
তার মুখের ভাষাও শব্দব্যবহারে অনেক পরিমাণেই নিরক্কুশ ছিল। 
“পত্রোবলী”। “পরিব্রাজক” ধ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রচনাভঙগী তে! 

বিবেকানন্দের বাণীভঙ্গীরই রিখিতরূপ | 

-বৈমন ধরুন, পিকিব্রাজকোর . না _্ামীজী! ৬ নমো 
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নারায়ণায়-_-“মো'কারট হাধীকেশী ঢঙে উদাত্ব করে নিও ভায়। |” 
অথবা এ বইয়েই আর একটু এগিয়ে “আমাদের দেশে বলে, পায়ে 
চক্কর থাকলে সে লোক ভবঘুরে হয় | আমার পায়ে বোধ হয়, সমস্তুই 

চক্কর | বোধ হয় বলি কেন?- পা নিরীক্ষণ ক'রে চক্কর আবিষার 

করবার অনেক চেষ্টা করেছি, সে শীতের চোটে পা ফেটে খালি 

চৌচাকলা তায় চন্কর-কক্কর বড় দেখা গেল না।”১ 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" থেকে-_“তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান 

নিজেকে ভাবে, ওটা কল্পনা । ভারতেও বল আছে, মাল আছে, এইটি 
প্রথম বোঝ । আর বোঝ যে, আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা- 
ভাগ্ারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা! বেঁচে আছি ।”২ 

“এ সংসার--দেখ তোর, না দেখ মোর” কেউ কারু জন্য ঈাড়িয়ে 
আছে? ওরা দশ চোখ, ছ শ হাত দিয়ে দেখছে, আমরা-_“গোৌঁসাইজী 
যা পুঁধিতে লেখেন নি-_ত। কখনই করব না; করবার শক্তিও গ্েছে। 
অন্ন বিনা হাহাকার !! দোষ কার? প্রতিবিধানের চেষ্টা তো অষ্টরস্তা, 
খালি চীৎকার হচ্ছে ; বস! কোণ থেকে বেরোও না-__ছুনিয়াটা কি, 
চেয়ে দেখে! না। আপনা আপনি বুদ্ধিসুদ্ধি আসবে ।”৩ 

অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই মুখের ভাষার সবচেয়ে কাছাকাছি 
উদাহরণ মেলে “পত্রাবলীর” ভাষায়-_-“"'দাদা, ন! হয় রামকুঙ্চ 
পরমহংস মিছে বস্তই ছিল, ন! হয় তার আশ্রিত হওয়া! একটা বড় ভুল 
কর্মই হয়েছে, কিন্ত এখন উপায় কি? একটা জন্ম না হয় বাজেই 
গেল, মরদের বাত কি ঘোরে ? দশ স্বামী কি হয়? তোমরা যে যার 
দলে যাও, আমার কোন আপত্তি নাই; তবে এ ছুনিয় ঘুরে দেখেছি 
যে, তার ঘর ছাড়া আর সকল ঘরেই ভাবের ঘরে চুরি |” 

সাধু ও চলতির মিশ্রণে লেখা ম্বামীজীর একটি চিঠিতে ভার 

১ বাণী ও রচন। : *ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ :১১৯ 

২. তদ্বেব পঃ ১৪১. রঃ 

ও. তবে পৃ ১৮৯ 



৬৮ | বিবেকাবন্দ ও বাংলানাছিতট 

বাক্ভঙ্গিমা কী অনিবার্ধবপে প্রকাশিত তার উদাহরণ দিই 
শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্বের প্রথম সেবাত্রতী স্বামী অথগ্ডানন্দজীর উদ্দেশে 
লিখিত ম্বামীজীর একটি চিঠি থেকে--“তোমার সবিশেষ সংবাদ 
পাইতেছি ও উত্তরোত্তর আনন্দিত হইতেছি। এরূপ কার্ধের দ্বারাই 
জগত কিনিতে পারা যায়। মতমতাস্তরে আসে যায় কি? সাবাস্-_ 
তুমি আমার লক্ষ লক্ষ আলিঙ্গন আশীর্বাদাদি জানিবে | কর্ম কর্ম 
কর্ম হাম আওর কুছ, নহি মাঙ্গতে হেঁ_কর্ম কর্ম কর্ম__6৮০72 এ 
৫691১ ছুবলগুলোর কর্মবীর মহাবীর হতে হবে। টাকার জন্য ভন্ন 

নাই টাকা উড়ে আসবে । টাকা যাদের লইবে, তার! নিজের নামে 
দিক, হানি কি? কার নাম__কিসের নাম? কে নাম চায়? দূর 
কর নামে। ক্ষুধিতের পেটে অল্প পৌঁছাতে যদি নাম ধাম সব 
রসাতলেও যায়, অহোভাগ্যমহোভাগ্যম্।...ভ্যালো মোর ভাই-রে, 
আযায়সাই চলো । [৮ 15 076 176816 017০ 13691 এ 

00700116759 1206 06 1008113-”১ 

শুধু যে সাধু আর চলতি তা নয়, বাংলা, হিন্দী ইংরেজী, সংস্কৃত 
সব কিছুতে মিলেমিশে আলাপচারী স্বামীজীর ও লেখক স্বামীজীর 
অদ্ধয় সত্তা এখানে বিচিত্ররূপে প্রকাশিত। এই একাস্ত ঘরোয়া সহজ 
ভঙ্গীটিতে প্রেরণা! ও পৌরুষ, সহ্ৃদয়তা ও অধ্যাত্ম অনুভব--এ সব 
কিছুরই মিলিত স্বাদ। 

তবু বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে স্মরণীয় যত চেষ্টাই করা যাক, মুখের 
ভাষা ও লেখার ভাষায় তফাত থাকবেই। সে ক্ষেত্রে স্বামীজীর 
মুখের ভাষার জন্য আমরা বাংলায় “কথামত” 'ম্বামি-শিষ্য-সংবাদ” 
স্বামীজীব্র কথা? ; ইংরেজীতে 40750116078115) ৮706 01896 

25 7 52 [31001 এবং 121001101500006559 06 9%121001 

1%5121)08৮-এই কয়টি গ্রন্থের শরণ নিতে পারি। তাছাড়া 
অনুজ মহেত্দ্রনাথ দত লিখিত '্ামীজীর জীবনেন্র ঘটনাবলী" 
'লগুনে স্বামী বিবেকানন্দ, এবং শ্রীমতী মেরী দুই বার্কের 591 
০৬. বাণী ও রচনা; এম খণ্ড : পৃঃ ৩৫৩-৫প 
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জাতীয় গ্রন্থেও তার সংলাপের কিছু কিছু অংশ মেলে । 

স্রীরামকৃষ্দেবের কথোপকথনের যে একনিষ্ঠ সংকলন মাস্টার- 
মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ছার! সম্ভব হয়েছিল, ছুর্ভাগ্যবশত স্বামীজীর 
ক্ষেত্রে ঠিক সে ধরনের তথ্যনিষ্ট, পুঙ্থানুপুঙ্খ বাণীসংগ্রহ সম্ভবপর হয় 
নি। স্বামীজীর সমসাময়িকদের কেউ এ বিষয়ে সজাগ হলে ইতিহাস 
ও মানবতার অশেষ কল্যাণ সাধিত হ'ত। কথামৃতে' নরেন্দ্রণাথের 

যে সব উক্তি লিপিবদ্ধ, তাতে তীর প্রস্তুতিপর্বই বড়ে। হয়ে উঠেছে। 
গ্রীমতী ওয়ান্ডো সংকলিত 112501:50 :08119১-এ স্বামীজীর বাণী 

থেকে শাশ্বতকালের প্রেরণাসম্পদ আহরিত। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বামীজীর 

ঘরোয়ারূপের চেয়ে বাণীরূপের প্রাধান্য | তবু বাণীসংগ্রহ ও অধ্যাত্মগ্রন্থ 
হিসাবে 40901750181) একটি উজ্জ্বলতম গ্রন্থ | 'স্বামী-শিষ্ু- 

সংবাদে' স্বামীজীর ঘরোয়া রূপটি ফুটেছে। কিন্তু শিশ্ক ব্বামীজীর মুখের 
ভাষাকে সাধুভাষার মিশ্রণে অনেক জায়গায় কৃত্রিম করে ফেলেছেন । 

এদিক থেকে “কথামৃত'কার মহেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অতুলনীয় । তবু 

স্বামীজীর পরিণত মানসের.চিত্ররপে “স্বামি-শিশ্য-সংবাদ” বিবেকানন্দ- 

সাহিত্যে চিরস্থায়ী মর্যাদার অধিকারী । ভগিনী নিবেদিতার “[136 

19562 4৯5 1 5৪ [71007 গুরু বিবেকানন্দের দিব্যদৃষ্টি ও 

জীবনোপলব্ধিময় বাণীসম্পদে পরিপুর্ণ। বিবেকানন্দ-ব্যক্তিত্বের 

গভীরতম কবিতবময় নাটকীয় ঘাতসংঘাতে সমূজ্জল দিকটিরই এ গ্রন্থে 

প্রাধান্ত। তাই এ গ্রন্থের কথোপকধনসংগ্রহ ভাবসৌন্দর্ষে ও প্রকাশ- 

গৌরবে বিপুল ব্যঞজনাময় | 117750160 15115 বা 'দিব্যবাণী' এ 

বিশেষণটি স্বামীজীর প্রায় সব কথোপকথন সম্বদ্ধেই থাটে। তবে 

১ বাণী ও রচন]; ৪র্থ খণ্ড: পৃঃ ১৮৭-৩২৮ | এই অসামান্ অনযাদ 

গ্রন্থের “মিবেদন'-অংশে “ইতি অগ্থবাফকস্ত'-রূপে বিনি আত্মগোপন, করেছেন, 

তিনি রাষক্ণ মঠ ও মিশনের তৃতপূর্ব অধাক্ষ স্বামী মাধবানন্দজী মহারা
জ । এ 

অনুবাদ যে ভর, লে কথ! তিনি 'বাশী ও রচনার প্রধান সম্পাদক স্বামী 
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র্ বিবেকানন্দ ও বাংলালাহিত্যি 

বিশেষভাবে শ্রীমতী ওয়ান্ডোর স্মৃতিসঞ্চয়নে বিধৃত দিব্যবাণী সম্বন্ধেও 
এ কথ! বলা চলে । 

আলাপচারী বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন পর্ব থেকে তার 

কথোপকথনের কিছু উদাহরণ পাঠকসমাজের কাছে তুলে ধরি-_ 
শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ॥ ৩য় খণ্ড ॥ ১৮৮৫, ৯ই মে। ূ 
নরেজ্্। 0:০০: ( প্রমাণ) না! হলে কেমন করে বিশ্বাস করি! ঠ 

ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন। | 

গিরিশ | বিশ্বীসই 50:8301216 00090£ (যথেষ্ট প্রমাণ); এই 

জিনিষটা এখানে আছে, এর প্রমাণ কি? বিশ্বাসই 
প্রমাণ। 

একজন ভক্ত ।১ [21079] ০110 ( বহির্জগৎ ) বাহিরে আছে, 

11281990916 ( দার্শনিক ) কেউ 0:90£ করতে পেরেছে ? তৰে 

বলেছে 10:59156515 ০1161 ( অপ্রতিরোধনীয় বিশ্বাস )। 
গিরিশ ( নরেন্দ্রের প্রতি )_তোমার সম্মুথে এলেও তে বিশ্বাস করবে 
না! হয়তো বলবে, ও বলছে আমি ঈশ্বর, মানুষ হয়ে এসেছি, ও 

মিথ্যাবাদী ভণ্ড। 
[ দেবতারা অমর এই কথা উঠিল ] 

নর়েন্ত্র। তার প্রমাণ কই ? 
গিরিশ | তোমার সামনে এলেও তে৷ বিশ্বাস করবে না । 
নরেন্দ। অমর) 985 2£০5এ ছিল 10০01 (প্রমাণ ) চাই । মণিং 

পল্টুকে কি বলিতেছেন। 
পল্টু । ( নরেন্দ্রের প্রতি গহান্তে ) অনাদি কিদরকার 1 অমর হতে 

গেলে অনস্ত হওয়। দরকার । 

শ্রীর়ামকৃষ। __নরেন্্র উকিলের ছেলে, পণ্টু, ডেপুটির ছেলে। (যোগ্ীন 
'গিরিশাদি ভক্তের প্রতি সহাস্তে ) নরেন্দ্র কথ! ইনি আর লন না। 
পীর (সহান্তে) আমি একদিন বলছিলাম; চাতক আকাশের জল 

৯, ২ 'একজন তক শখাধে বং বহেরনাখ--এবন হবান করা দো 



আলাপচারী বিবেকানন্দ ণ১ 

ছাড়! আর কিছু খায় না।? নরেক্জ বললে চাতক এ জলও থায়।' 
ভারী ভাবনা হল। একদিন আবার নরেন্দ্র এসেছে । ঘরের ভিতর 

কতকগুলি পাখি উড়ছিল দেখে বলে উঠল; “এ! এ! আমি 
বঙ্গলাম, “কি ? ও বললে, 'এঁ চাতক ! এঁ চাতক ।” দেখি কতকগুলো 

চামচিকে । সেই থেকে ওর কথ! লই ন11” (সকলের হাম্ ) 

কথামত ॥ ৩য় ভাগ ॥ পরিশিষ্ট-__-বরাহনগর মঠ। 

নরেন্দ্র বলিলেন, আমি তে। কিছুই মানতুম না ।-_জানেন। 

তিনি যা যা বলতেন প্রথম প্রথম অনেক কথাই মানতুম ন। । 
একদিন তিনি বলেছিলেন, তবে আমিস কেন? 

আমি বললাম, আপনাকে দেখতে আসি, কথা শুনতে নয়। 

মাষ্টার--তিনি কি বললেন ? 
নরেন্দ্র__-তিনি খুব খুনী হলেন। 

রী 

কথামত ( ৪র্থ) ১৮৮৬, ২১শে এপ্রিল | 

নরেন্্র-_বিষ্ভাসাগরের ইন্কুলের কর্ম আর আমার দরকার নাই। 
গয়াতে যাব মনে করেছি। একটা জমিদারীর ম্যানেজারের কর্মের 

কথ! একজন বলেছে! ঈশ্বর-টাশ্বর নাই। 
মণি (সহান্তে)-সে তুমি এখন বলছ; পরে বলবে না। 

9০8000150) ঈশ্বর লাভের পথে একটা 5286; এই সব 50285 

পায় হলে, আরও এগিয়ে পড়বে তবে ভগবানকে পাওয়া যায়)" 

পরমহংসদেব বলেছেন। 

নরেজ্র--যেমন গাছ দেখছি অমনি করে কেউ ভগবানকে 

দেখেছে? 

মণি- স্্যা। ঠাকুর দেখেছেন । 

নরেন্্__সে মনের ভুল হতে পারে। | 

মনি__যে যে অবস্থায় দেখে, সেই অবস্থায় তা তার পক্ষে (5৮. 
মহ) সত্য। বতক্ষণ আপন দেখছো একটা বাগানে গিয়েছো;ডতকষণ: 



প২ বিবেকানন্দ ও বাংদালাহিক্য 

বাগানটি তোমার পক্ষে £5811 ; কিন্তু তোমার অবস্থা বদলালে__ 
যেমন জাগরণ অবস্থা-_তোমার ওটা! ভূল বলে বোধ হতে পারে ! থে 
অবস্থায় ঈশ্বর দর্শন করা যায়_সে অবস্থা হলে তখন 15211 

€ সত্য ) বোধ হবে । 

নরেন্দ্র আমি "50 চাই। সেদিন পরমহংস মহাশয়ের সৃঙ্গেই 
খুব তর্ক করলাম। 

মণি (সহান্তে )--কি হয়েছিল ? 

নরেন্্--উনি আমায় বলেছিলেন, “আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর 

বলে।' আমি বল্লাম, 'হাজার লোকে ঈশ্বর বলুক, আমার যতক্ষণ 
সত্য বলে না বোধ হয় ততক্ষণ বলবে! না 1 

“তিনি বল্লেন “অনেকে বা বলবে, তাই ত সত্য-_-তাই ত ধর্ম! 

“আমি বল্লাম, “নিজে ঠিক না বুঝলে অন্য লোকের কথা বুঝব না।" 

তরুণ বিদ্রোহীর যুক্তি-তর্ক, সংশয়-জিজ্ঞাসার উদাহরণ-স্বরূপ 

সংলাপ-কণিকাগুলি পাঠকচিত্তে যে ধারণা উপস্থিত করে, তারই 
কাছাকাছি আর একটি সংলাপবিবরণ বিবেকানন্দ-মানসের সুতীব্র 
অন্তর্দাহের পরিচয়রূপে উদ্ধৃত করি। শ্রীমতী মেরী লুই বার্ক ভার 
শত 10919205215 গ্রন্থে চিকাগে! বন্তৃতার পূর্ববর্তী আগস্টমাসের 

শেষ দিকে এক ঘরোয়! আলোচনার বিবরণ সংগ্রহ করেছেন বিখ্যাত 
অধ্যাপক রাইটের পত্ীর স্বতিসংগ্রহ থেকে | সাআ্রাজ্যবা্দী ইংরেজের 
প্রতি জাতীয়তাবাদী যুবক-সন্গ্যাসীর এই অগ্রদগীরণ পরবর্তীষুগের 
বিল্লববাদের পূরবাভাস- 44150. 000. 711] 179০ ড6178521006, 

0০. 1099 1206 966 16 11716116101 5০০. 1085 1506 95 10 212 

70126105, ৮৪ 5০00. 00056 922 16 112 17150015) 25 16 1336 1285 

6৩) ; 10 আ111 00132 00 7855, 4 08 21120 00%71 036 

০1০ 08৫ চা] উম, 6 20150028256 ৪এ3িিঠায৪ 

.. ফত0859806. 06090. 17005 00 03556. 037585- 

পুত 08194 এ (13956 9002 ০০216 10 02০ ০ 



আলাপচারী বিবেকানন্দ | |  বও 

০৪161, 01225 12680 1306 06 ৬০:০০ 01 0190:695) (0865 26০ 

2010 £010 290. 51121 71361) 03৫ 02021602100 201 01580, 

8150 006 1121)010170602129 02102 00001 03600 51905166125 

8190. 101111776 7 519075170210116 2100. 101111175 0765 ০৬2াাছাত 

€1)2100, 11019, 1395 0০2 50190102150. 25911), 2180. 28911 101 

92815, 2180 1250 210 জা 015 0৫ ৪1] 02076 036 15061151110791). 

০ 100 2004 17019, 71786 1785 0116 13711000166? 

৬৬০01002101 620000155 251৮1)০16. 180 1095 006 

112170101020212 166? 028000] 0812095. ড/1201795 025 

51721151109) 1০? 700171175 286 10001395০01 01012) 

0121035 10060195 1 4150. (00185 1280 170 1706105 0001) 

100 060012 0908052 £15০5 1090. 150 202105. ৮ 02611 

০8০1 (10০5 42519020006 00001806, 2190 1321 612০5 

192020. 01210, (156 501201001 0901016, 61১০ ০010212901 0601)12 

1090 700 50:217801 60 516 101 00611 210. 16 12091 ০9121500 

১০11656 11) 6186 ড210591806 ০0৫ 030৫) 16 ০2100211215 0811)01 

06105 611০ 615681702 ০0৫ [7150015. 4৯150 16 111 50100 

8010 0172 75]1191 ; 0365 1595০ 00611 16915 01 020: 

16015 7 0265 1386 520160 022 18950 0100 0: 091: 0100 

[02 00211 0৬ 0165952::55) 0565 17952 52100160 2০৪৮ ভা] 

015610 1011110105 0£ 00 0001765, 17115 001 02001217656 

82560 15 11188652150 01:0%410025. 4১10 190 036 

07217090997, 19 6116 %6106287505 058 আ]] 911 20০2 

090 7 16005 01515955 1085 00৫85 800. 5900 076. 

চ071513915 1100 05568, 25 01565 51] ৫6561৪, 26 ডি 

702 3)0 29015 0028 0050067. 

০ “অন্যাদ্বের প্রতিশোধ ভগবান অবস্তই নেবেন। আগলারা 
হয়তো। ধর্ম: বা! রাজনীতির মধ্যে ত৷ দেখতে পাচ্ছেন না... কিনতু 



৭৪ বিবেকানন্দ ও বাংলাপাঁছিত্য 

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এর সন্ধান করতে হবে। বারংবার এমনি ঘটেছে, 
ভবিষ্যতেও ঘটবে । আপনারা যদি জনগণের উপর গীড়ন ও অত্যাচার 

করেন, তার জন্য আপনাদের হু:খভোগ করতেই হবে। ভারতবর্ষের 
দিকে চেয়ে দেখুন। কেমন ক'রে ঈশ্বর আমাদের অন্যায়ের প্রতিশোধ 
নিচ্ছেন । ভারতের ইতিহাসে দেখ! যায়, অতীতে যার! ছি ধনী 
মানী, তারা ধনদৌলত বাড়াবার জন্য দরিদ্রকে নিম্পেষণ 
তাদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করেছে। হ্র্গতজনের কান্না! ত 
কানে পৌছায় নি। সাধারণ মানুষ খন অল্নের জন্য হাহাকার রে 
মরেছে, তখন ধনীরা তাদের সোনা-রূপোর থালায় অন্নগ্রহণ করেছে । 

তারপরই ঈশ্বরের প্রতিশোধরূপে এল মুসলমানেরা, তাদের কেটে 
কুচিকুচি করলে । তলোয়ারের জোরে তারা তাদের উপর জয়ী হ'ল। 
তারপর বুবার ভারত বিজিত হয়েছে এবং সর্বশেষে এসেছে ইংরেজ । 

ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, হিন্দুরা রেখে 
গেছে অপূর্ব সব মন্দির, মুসলমানর। সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ। আর 

ইংরেজরা! ?_-একরাশ ভাঙ। মদের বোতল। আমাদের দেশবাসীর! 
তাদের নিষ্ঠুরতায় সমগ্র সমাজকে টেনে নিচে নামিয়ে এনেছে। 
তারপর বখন জনসাধারণকে প্রয়োজন হ'ল, তখন জনসাধারণের সাধ্য 

ছিল ন! দেশকে সাহায্য করার ! ঈশ্বর প্রতিশোধ নেন__এ কথ যদি 
লোকে বিশ্বাস না করে, তাহলেও ইতিহাসের প্রতিশোধ নেওয়ার 
কথা তার। নিশ্চয় অস্বীকার করতে পারবে না । ইংরেজের কৃতকর্মের 
প্রতিশোধ ইতিহাস নেবেই নেবে। আমাদের গাঁক্সে গায়ে প্রদেশে 
প্রদেশে মানুষ যখন ছুভিক্ষে মরেছে, তখন ইংরেজরা আমাদের গলায় 
পা! দিয়ে পিষেছে। নিজেদের তৃপ্তির জন্য আমাদের শেষ রক্তবিন্দুটি 
শুষে নিয়েছে, আর এ-দেশের কোটি কোটি টাকা নিজের দেশে চালান 
'করেছে। আজ যদি চীনারা জেগে উঠে ইংরেজদের সমুত্ধে ঠেলে 
ফেলে দেয়-_যা৷ তাদের উচিত প্রাপ্য_-তা হলে নুবিচারই হবে।”+ 
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বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনায় অনেক সময় ভবিষ্যতের যখাঘধ 
পূর্বাভাস আশ্চ্যভাবে দেখা দিয়েছে। উদ্ধৃত অংশটির ভবিম্যদবাদী 
প্রমাণের অপেক্ষায় । কিন্তু অত্যাচারিত শোষিত পরাধীন জাতির 

চিন্তানায়কের কণ্ঠে এই ক্ষমাহীন আত্মবিশ্লেষণ ও অভিশাপবর্ষণ 
বিবেকানন্দচরিত্রকে এখানে আগ্নেয়গিরির প্রলয়ঙ্কররূপে উদ্ভাসিত 
করেছে। 

কিন্ত এই একাস্ত জাতীয়তাবাদী সত্তাই বিশ্বপরিক্রমার কলে ধীরে 
ধীরে স্বজাতির, _এমন কি অত্যাচারী ইংরেজের মধ্যেও মানবমহিমান়্ 
প্রকাশ লক্ষ্য করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর উগ্র জাতীয়তাবাদ 

বিবেকানন্দের পরিণতমানসে এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের উত্তরপর্বে 

মানবমৈত্রী ও আস্তর্জাতিকতার পথে আপন দার্থকতা খুঁজে 

পেয়েছে। 

তাই সংগ্রামী বিবেকানন্দের পূর্ণতির পরিচয় তার ধ্যানীসত্তায়। 

আমেরিকার €[1200591)0 [51270 7221 ( সহজ দ্বীপোষ্তান )-এ 

বিশ্রামরত স্বামীজীর কাছে যে ক'জন তত্রজিজ্ঞান্নু এসে সমবেত 

হয়েছিলেন, শ্রীমতী ফাঙ্ছি তাদের অন্যতম | শ্রীমতী কাস্ছি স্বামীজীর 
ঈশ্বরতন্ময় স্বরূপ প্রসঙ্গে লিখেছেন--[) 1315 (2115 126 10085 ৪০ 

৪০] 50 181: 28610) 006 21259 13০ ০0109519201 00 0126 

0186. £0130210617081] 02106--4ঢ700. 20. 1 ০62:178 2156 

0)20665.”১--“কথাপ্রসঙ্গে তিনি যত দূরেই চলে যান না কেন। 

শেষ অবধি সেই যূল প্রসঙ্গেই ফিরে আসেন--ভগবান লাত করো? 
আর কিছুই কিছু নয়।” 

স্বামীজীর পুত সান্সিধ্যের শেষ দিনটির ন্মৃতিতে শ্রীমতী ফাঙ্কি 

স্বামীজীর যে অপূর্ব চিত্রটি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন, সে চিত্রটি 

স্বামীজীর : ব্যক্তিসত্তার ুন্দরতম প্রতীক । শ্রীমতী কাক্কি .ও. 

তার -সঙ্গিনী--ছাজনকে নিয়ে স্বামীজী সেদিন ভার শেষ, ভ্রমণে 

বেরিয়েছেন। 'আবমাইল আন্দাজ ঘুরে "এক. পাহাড়ে "আমর! 

£ ৯. টা তাও উজ ভিতর: 262... 
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উঠলুম। সমস্তটাই অরণ্য. আর নির্জন। শেষপর্যন্ত তিনি একটি 
অবনতশাখা বৃক্ষতল নির্বাচন করলেন__আমর! তিনজনে সে গাছটির 
নেমে-আস৷ শাখার তলায় বসলুম। প্রত্যাশিত আলাপ-আলোচনার 
পরিবর্তে তিনি হঠাৎ বললেন, “এখন আমরা! ধ্যান করব। অশ্বখের 

তলে বুদ্ধের মত বসে থাকব ।” মুহুর্তে তিনি যেন ব্রোঞ্জে গড় সৃ্তিটির 
মতো! নিশ্চল হয়ে গেলেন। একটু পরেই বজ্জ রে 
ঝড় দেখ! দিল। আর প্রচণ্ড বৃষ্টি। এসব তিনি টেরই না। 

আমার ছাতাটি মেলে কোনো রকমে তাকে বড়বৃষ্টি থেকে বাচাবার 
চেষ্টা করতে লাগলুম। আপন ধ্যানে সম্পূর্ণ সমাহিত স্বামীজী 

বাইরের সব কিছু' সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে রইলেন।”৯ দেশপ্রেমিক, 
'গণনায়ক, মানবিকতাবাদী বিবেকানন্দের অন্তর্লোক যে ব্রহ্মবিদসত্ত। 

চিরজাগ্রত ছিল, এমনি কোনে! দিব্যমুহূর্তে তার প্রকাশ ঘটতো, 
তখন : 

“ন তত্র সুর্ষো৷ ভাতি, ন চন্দ্রতারকম্ 

নেম বিহ্যতো। ভান্তি, কুতোহয়মগ্রিঃ | 
তমেব ভাস্তমন্ুভাতি সর্বং 
তম্ত ভাস! সর্মিদম্ বিভাতি |? 

'অবাত্মনসোগোচরম এই ধ্যানলোকের আভাস স্বামীজীর রচনায় 
সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত তার 'নাহি ৃর্য নাহি জ্যোতি” গানটিতে । 

আর তার সংলাপসংকলনগ্রন্থের মধ্যে 10170501150, 79105) গ্রন্থে" 

স্বামীজীর রচন। ও কথোপকথনে মাঝে মাঝেই বিচ্যুৎচমকের মতো 
ঝলসে উঠেছে দিব্যবাণীর প্রেরণা | শ্রীরামকৃষ্*কথাম্ততে ঠিক এ 
খরনের চমক নেই” গোমুখী-উৎসারিত গঙ্গার মতে। স্বচ্ছ শীতল সে 

/আবম্বতপ্রবাহ। স্বামীজীর বাণীতে শুধু যে তার ব্যক্তিত্বের দীস্ডিই 
সরণারিত, তা নয়, তার অধ্যাত্ম-উপলবিও অভীঃমন্ত্ের মূল প্রত্যয়ে 
প্রতিষিত। তাই স্বামীজীর আত্মতত্বের আলোচনায় আমরাও সহত্র- 
পানের সেই অনুাসীদের মতো উদ হই, খন পড়ি 

০2৯ 15057005089025 0৫. 98001 ড152911, : ০. 26425 .. 
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কোনে। নিয়মকান্থুনই তোমায় মুক্ত করতে পারে না, তুমি মুক্তই 
রয়েছে৷ । তুমি যদি আগে থেকেই মুক্ত হয়ে না! থাকো, তবে আর কেউ 
তোমায় মুক্ত করতে পারে না। আত্মা স্বয়ম্প্রকাশ ।"."ঘ। কিছু ছিল; 
আছে, বা হবে, ব্রহ্ম সে সব কিছুর পারে। মুক্তি যদি কোনো কমের 
ফল হতো, তবে তার কোনো মূল্যই থাকতে। না, সেটা একট! যৌগিক 
বস্তু হতো, সুতরাং তার ভিতরে বন্ধনের বীজ থেকে যেত। এই 

মুক্তিই আত্মার একমাত্র নিত্যভাব। মুক্তি লাভ করতে হয় না 

মুক্তিই আত্মার যথার্থ স্বরূপ ।..'নিজেকে দুর্বল ভাবাই দবচেয়ে বড়ো 

পাপ। তোমার চেয়ে বড়ো আর কেউ নেই, উপলব্ধি কর, তুমিই 
ব্রহ্মস্বরূপ | (17351607815 : ১৬ই জুলাই, -১৮৮৫ তারিখের 

দিনলিপি । ) 
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'শবীস্ট ও বুদ্ধের মতো মহামানবের! কেবল আমাদের 
মাত্র ;. তাদের উপর আমরা আমাদেরই অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহ 
আরোপ করে থাকি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমরাই আমাদের প্রার্থনার 
উত্তর দিয়ে থাকি। 

যীশু বদি না জন্মাতেন, তাহলে মানবজাতির কখনো উদ্ধার হতো 
না, এমন কথা ভাবা ঈশ্বরনিন্দারই সমান । মানবস্বভাবের অন্তনিহিত 
যে ঈশ্বরসত্ব। তাকে এ ভাবে ভূলে যাওয়। অসঙ্গত। এ ঈশ্বরসত্তার 
প্রকাশ কোনে! না কোনে। ভাবে হবেই হবে। মানবন্বভাবের মহত্ব 

কখনে। ভূলে! না। অতীতে বা! ভবিষ্যতে ঈশ্বরসত্তার যে প্রকাশ হয়েছে 
বা হবে, তার মধ্যে আমরাই সর্বোত্তম প্রকাশ । 'সোহহম্৮-'আমিই 
সেই অনন্ত মহাসমুদ্র” ত্রীস্ট ও বুদ্ধগণ সে মহাসমুদ্রের তরঙগমাত্র। 
আপন মহস্তর সত্তার কাছে ছাড়া, আর কারো কাছেই মাথা নোয়াবে 
না। যতক্ষণ না তুমি উপলব্ধি করতে পারছ যে; তুমিই সেই 
দেবাদিদেব, ততক্ষণ তোমার মুক্তি নেই৷” 

[ 11890150781155 : ৩০শে জুলাই, ১৮৯৫ এর দিনলিপি ] 

কোন্ দিব্য মুহূর্তে এই মন্ত্রবাণী উচ্চারিত হয়েছিল, কিন্ত এখনও 
যখন বিবেকানন্দ-রচনাবলী পাঠ করতে যাই, সেই মুহুর্তটি পরমতম 
সত্যের সঙ্গে আমাদের এই ক্ষণসত্যময় জগতের চিরস্তন এঁক্যের কথা 
স্মরণ' করিয়ে দেয়। স্বামীজীর দিব্যবাণীময় সভার শ্রেষ্ঠ কথাসাগ্রহ 
খাই 19515 8105 নানা দিক থেকে শ্রীরামকষের কথাম্তের 
জে ছুলনীয়। শুধু পার্থক্য এই হে, ৪ 
ভাবরপই এখানে প্রাধান্ত লাভ করেছে। 7 



আলাপচারী বিবেকানন্দ ও 

শ্রীরামকৃ্চ 'জ্ঞানী'র চেয়ে “বিজ্ঞানীকে বড়ো বলেছেন। 
বিবেকানন্দকে তিনি যখন সমাধির আনন্দে ডুবে থাকার চেয়ে উঁচু 
অবস্থার কথ। বলেন, তখন এ বিজ্ঞানী-সত্তার কথাই অন্যভাবে দেখা 
দেয়। অদ্ৈতসত্তার এই স্তরে যে মুক্তমানস বিপ্লবীর পক্ষে 
পৌছানে। সম্ভব তার দৃষ্টিভঙ্গী কি হবে সে সম্বন্ধে স্বামীজীর আর 
একটি বাণী-_ 

পু,62তঠ। 60 961 00:92] 1 00120 009৫1695, 00 1080৬ 

090 ৮৮6 21:65 21] 0176, 71010107 21] 061261: 1001)92152 60 0126 
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06605 2190 0 :1506 12170610061 5002: 50900. 06225 ; 06 
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'অনুভব করতে শেখে যে, আর সব দেহে তুমিই বর্তমান, জানতে 
চেষ্টা কর যে, আমর! সবাই এক। আর সব আজে বাজে জিনিস 

শৃঙ্যে উড়িয়ে দাও । ভালো মন্দ যাই করেছ, সে সব থু থু করে উড়িয়ে 

দাও। ঘ! করেছ, করেছ, সেগুলি নিয়ে আর একদম ভেবো না। 

কুসংস্কার দূর করে দাও । সামনে ত্য এলেও কোনরকম টিন 

মনে ঠাই দিয়ো! না। | 

অনুভাপ করে৷ না! আগে যে সৰ কাজ করেছ, তা নিজকে মাখা 

খামিয়ো-ন।। এমন কি, যে সব ভালে কাজ করেছ, তাও মনে রেখে। 

না।. আজাদ (মুক্ত) হও। দূর্বল). কাপুরুষ ও অজ্ঞ ব্যাতিত: নীখনো, 
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আত্মাকে লাভ করতে পারে না। কোনো কর্মের ফল তুমি বিনষ্ট 
করতে পারে না--ফল আসবেই আনবে। সুতরাং সাহসের সঙ্গে তার 

সম্মুখীন হও । কিন্তু সাবধান আবার যেন সে কাজ ক'রো। না। সব 
কর্মের ভার ভগবানের উপর ফেলে দাও-_ভালোমন্দ সব। নিজে 

ভালোট। রেখে কেবল মন্দট। তার ঘাড়ে চাপিয়ো না । যে নিজেকে 

নিজে সাহায্য করতে যায় না, ভগবান তাকেই সাহায্য করেন |! 
[ 11752150151 : ওর! আগস্ট, ১৮৯৫ এর দিনলিপি ] 

এই বাসনামুক্ত বৈরাগ্যময় শুকদেবোপম সত্তাই বিবেকানন্দের 
সহজাত প্রকৃতি। তাই স্বামীজীর রচনাবলী অনুধাবনের সময় 
একথাটি মনে থাক! প্রয়োজন যে পাঠক ধার বাণী ও রচনার অনুশীলন 
করছেন, তিনি মুলত এক সর্ধবন্ধনমুক্ত সন্যাসী, যিনি বিশ্বকল্যাণে 
আত্মনিবেদনের ব্রত গ্রহণ করেছেন। 

শঙ্করের জ্ঞান ও বুদ্ধের হুদয়__ম্বামীজীর আকাজিকিত মনুষ্যতের 
আদর্শ। তবু “মতামত দর্শন বিজ্ঞানে'র চেয়ে প্রেমই তার উপলব্ধিতে 
জীবনের সারসত্য-। 

শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার-_ 

তরঙ্গ আকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার 
মন্ত্-তন্ত্র প্রাণনিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান। 
ত্যাগ-ভোগ-বুদ্ধির বিভ্রম, “প্রেম' “প্রেম' এইমাত্র ধন। 

| (সখার প্রতি) 

বুদ্ধ তাই তার দৃষ্টিতে জগতের শ্রেষ্ঠ মানব । কতবার কতভাবে 
তিনি বুদ্ধের প্রতি তার চিরস্তন আহুগত্য প্রকাশ করেছেন। ভগিনী 
নিবেদিতার সঙ্গে একদিন বুদ্ধপ্রসঙ্গে বুদ্ধের সংসারত্যাগকাহিনী 
'বরদ্মায় সময় তার মন্তব্যটি স্মরণীয় :. [79০ 900. 158৬০]: 1502518 
শব রী 

শি ৯ 

নিপা ৃ ৃ 

১. উক্তিটি প্রচলিত বাক্যের বিপরীত। সাধারণত আমরা! বলি 'ভগবাম 
'তাকেই লাহাব্য করেন, যে নিজেকে ' সাহায্য করে।' কিন্তু এখানে চরম 
(যৈরাগ্যবার বাধকের কথ! বলা হয়েছে। তুলনীয়--যোগক্ষে্ং বহাম্যধ্ম1-গীত! 



'্ালাপচারী বিবেকানন্দ | ৮১ 

০0£ 0126 16216 01 0106 1561065 ? [০ (1565 ৫:০৩ 8686 

£:590 2100 8066 ৪5 1১:50 তুমি কি কখন মহাবীরদের হাদয়ের 

কথ। ভেবে দেখেছ? তাদের হ্াদয় কত বড়, কত বিরাট, আর কেমন 
মাখনের মতো। কোমল ?১ 

বুদধহ্ৃদয়ের কথা! বলতে গিয়ে স্বামীজী অজান্তে আপন হুৃদয়সত্য 

উচ্চারণ করেছেন। তবু, স্বামীজীরই ভাষায় “যত উচ্চ তোমার হৃদয়, 

তত ছুঃখ জানিহ নিশ্চয় । জগতের ইতিহাসে ধারা! শ্রেষ্ট-বীর, তার 
সবচেয়ে বেশী হুঃখী। এই নিখিলযস্ত্রণাকে হৃদয়ে ধারণ করেই সেই 
রক্তাক্ত অনুভূতি আরো! সত্য হয়ে ওঠে ; প্রেমে ও বন্ত্রণা়, যন্ত্রণায় ও 
ঈশ্বরে তখন কোনো পার্থক্য থাকে না। কালী ঈশ্বরচেতনার সেই 
বেদনাঘন মৃতি। 

49155 15 6122 01550. 9106 15 0006 02115) 410 512 15 

612 2121 0£ 09117) 12111 2111 [9111 “তিনিই যন্ত্র 

তিনিই যন্ত্রণা, তিনিই বন্ত্রণাদাত্রী, কালী ! কালী! কালী !২ 
এই যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়েই বিবেকানন্দ ধ্যাননেত্রে তার 

আনন্দময় জীবনদেবতার মুখব্ত্রী দেখতে পেয়েছেন। তীর “6 
09০? কবিতায় বেদনার পানপাত্রটি বিনা প্রশ্নে পান করবার আদেশ 
এসেছে জীবনদেবতার কাছ থেকে, তারপর নিমীলিত দৃষ্টির নির্জন 
পটভূমিতে মুক্তির অধ্ধেষপের পরিসমাপ্তি । 

তাই ভারতীয় সাধনার শেষ ও শুরু 'আনন্দাৎ আনন্দান্তরম্।” 
নিখিলবেদনাকে অকাতরে বরণ করতে পেরেছিলেন বলেই 
বিবেকানন্দের আনন্দময় রূপটি তার কথোপকথনের নানাস্থানে 
আলোকরশিা বিকীর্ণ করেছে। উচ্চাঙ্গের হাস্যরস এমনি নিরাসজ্ত 
হাদয়ের অপেক্ষা রাখে। 

১. হও ওতো £5 139৯ চু 5 5 26536 50 80349) 

:০0501505 জও ৩6 3 উতর ০৫৪ চা টা 

1:1০ নি 
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একদা আমেরিকায় কোনে! মহিলা প্রশ্ন করেছিলেন। “58111 
৪৩ 500. ৪. 733001515 ?? ( স্বামীজী আপনি কি বৌদ্ধ ?) মহিলার 

উচ্চারণে 40159” ( বৌদ্ধ ) কথাটি ধাড়িয়েছিল 33015, যার 

মানে ঠাড়ায় কুঁড়িবিশারদ | স্বামীজী সহান্তে উত্তর দিলেন, “০ 
71190970। ] 2] ৪. 00150 ( নাঃ আমি একজন পুষ্পবিশারদ |) 

ব্যঙ্চচ্ছলে হলেও উত্তরটি ঠিক। স্বামীজীর কাজই তে 

ফুটিয়ে তোল! ! | 
বিখ্যাত দার্শনিক ইঙ্গারসোলের সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ স্মরণীয়! 

ইঙ্গারসোল বলেছিলেন যে, জগৎটাকে তিনি কমলালেবুর মতো 
উপভোগ করতে চান। উত্তরে স্বামীজীর কথা, “আমিও তাই চাই; 
তবে খোসাটুকু বাদ দিয়ে । মায়ার খোসাটুকু বাদ দিয়ে ব্রহ্মফল 

আম্বাদের উপম1 স্বামীজী 'পরিব্রাজক' গ্রন্থেও দিয়েছেন। ওই 
নির্মোহ দৃষ্টিই হাস্যরসের গোড়ার কথ!। 

হ্বামি-শিহ্-সংবাদে গো-রক্ষাপ্রচারকের সঙ্গে স্বামীজীর সেই 
বিখ্যাত কথোপকখনটি এ জাতীয় ব্যঙ্গের চরম উদাহরণ । 
স্বার্মীজী। ..-আপনাদের সভা এই ছকিক্ষকালে কোন সাহায্যদানের 

আয়োজন করিয়াছে কি? 
প্রচারক । আমরা ছুভিক্ষাদিতে সাহায্য করি না। - কেবলমাত্র 

গোমাতৃগণের রক্ষাকল্পেই এই সভা স্থাপিত। 

স্বামীজী। যে ছুতিক্ষে আপনাদের জাতভাই মানুষ লক্ষ লক্ষ মৃত্যুমুখে 
গেছে, সামর্যসত্বেও আপনারা এই ভীষণ ছদিনে তাদের 

অন্ন দিয়ে সাহায্য কর! উচিত মনে করেন নি? 
প্রচারক । না), লোকের কর্মফলে--পাপে এই ছুণ্ডিক্ষ হয়েছিল। 

যেমন কর্ম তেমনি ফল হয়েছে। 

স্বামীজী। যে সভাসমিতি মানুষের প্রতি সহানুভূতির প্রকাশ করে না; 
নিজের ভাই অনাহারে মরছে দেখেও ভার প্রাণরক্ষার জন্য 
একমুঠো ভাত ন। দিয়ে পশুপাধির জগ্ রাশি বাশি খাবায় 
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তার দ্বারা সমাজের বিশেষ কিছু উন্নতি হবে বলে আমার 
বিশ্বাস হয় না। কর্মফলে মানুষ মরছে--এ ধরণের কর্মের 
দোহাই দিলে জগতে কোনে। বিষয়ের জন্য চেষ্টাচরিত্র করাটাই 
একেবারে বিফল বলে সাব্যস্ত হয়। আপনাদের পশুরক্ষা 

কাজটাও বাদ যায় না। এ কাজ সম্বন্ধেও বল! যেতে পারে 
- গোমাতারা আপন কর্মকলেই কসাইদের হাতে যাচ্ছেন ও 
মরছেন। আমাদের ওতে কিছু করবার প্রয়োজন নেই। 

প্রচারক ( অপ্রতিভ )- স্থ্যা, আপনি যা! বলেছেন, তা সত্য বটে, তৰে 
শাস্ত্রে বলে গোর আমাদের মাতা । 

স্বামীজী (সহাস্তে )- হ্থ্যা, গোরু যে আমাদের মা, তা আমি বিলক্ষণ 

বুঝেছি। তা! না হলে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব 
করবেন ?১ 

স্বামীজীর মানবিকতাবোধের অপূর্ব-দৃষ্টান্তও এই কথোপকথনে 
প্রকাশিত | 

বেলুড় মঠ। ১৯০২ 
মঠের আঙিনায় স্বামীজী সেদিন সীওতাল মজুরদের নারায়ণ 

জ্ঞানে খাওয়ালেন। তারপর শিষ্কে বললেন, “এদের দেখলুম 
যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ এমন সরলচিত্ব, এমন অকপট অকৃত্রিম 

ভালোবাসা; এমন আর দেখি নি।? 
তারপর মঠের সন্ন্যাসীদের লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, 'দেখও এর 

কেমন সরল ! এদের কিছু ছঃখ দূর করতে পারবি? নয়তে। গেরুয়া 
পরে আর কি হল? 'পরহিতায়'-সর্ধস্ অর্পণ এরই নাম যথার্থ 
সন্ন্যাস।." দেশের লোকে হুবেলা ছুমুঠো৷ খেতে পায় না দেখে এক এক 
সময় মনে হয়--ফেলে দিই তোর শীখ-বাজানো, ঘণ্টানাড়া, ফেলে 
দিই তোর লেখাপড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা, সকলে দিলে গাঁয়ে 
গীয়ে গীয়ে ঘুরে চর়িজ ও লাধনাবলে নে দি রি 

রা ন:১. সাফিয়া: বাদী ও রচনা : ০ম খণ্ড :. পৃঃ. 
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যোগাড় করে নিয়ে আসি ও দরিদ্রনারায়ণদের সেবা করে জীবনটা 
কাটিয়ে দিই।...আমি এত তপস্তা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে 
জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন তাছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর 
নেই। “জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর; । 

সেদিনের কথাবার্তার শেষে স্বামীজী বলেছিলেন, 'আক্জ হা! 

বলেছি, সে সব কথা মনে গেঁথে রাখবি। ভুলিস নি যেন।”১ 
শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ভোলেন নি বলেই স্বামি-শিষ্য-সংবা 

ছুটি খণ্ডে আমরা আলাপচারী বিবেকানন্দের একটি সামগ্রিক পরিচয় 
লাভ করেছি। স্বামীজীর মুখের ভাষায় যথাযথ লিপিবদ্ধ কর! হয় নি 
বলে এ গ্রন্থের যে অপূর্ণতা, তা৷ বক্তব্যের মহিমায় পূর্ণ হয়ে গেছে। 
সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে অন্ধতমিআ্রাবিধ্বংদী চৈতম্যময় বিবেকানন্দের 
প্রবল দুর্বার ব্যক্তিত্ব । 

চেতনের লক্ষণ কি; এ প্রশ্নের উত্তরে শি্যকে স্বামীজী বলেছিলেন, 

'যা কিছু প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাই চেতন, তাতেই চৈতন্যের 
বিকাশ রয়েছে। দেখনা! একটা সামান্য পি'পড়েকে মারতে যা, সেও 
জীবনরক্ষার জন্য একবার বিদ্রোহ করবে। যেখানে 9098516 

(সংগ্রাম) যেখানে 1206111012 (বিব্রোহ) সেখানেই জীবনের চিহ্ন 1 

আহারে, চলন-বলনে, ভাবে ভাষায় যে তেজ্স্বিতা তিনি জাতীয় 
হদয়ে সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন, তার জ্বলস্ত, জীবন্ত মূতি তিনি 
লিজে। এ যুগে ভার ন্জন্ব মৌলিক বাণী কি, সে কথাও তিনি 
বলেছিলেন ভন্মী নিবেদিতাকে--559 1.6 ০010] £০জ্, 

089. 20016 তাত 016 5521005 601002 00 112 10 100210117653. 

19 29 0) 102৬ 609201,৩ হ্যা) বয়ন বত বাড়ছে, ততই 

একথা! উপলব্ধি করছি যে, পৌরুষের - উপরেই সবকিছু নির্ভর করে। 
এই আমার নৃতন বাণী।' | 

.াসি-শিল্য-সংবাদ : বাদী ও রুনা: আম খওঃ পর | 
১, রি ও রচনা : ঈম খণ্ড: পৃঃ ১২ .. | 
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আগাপচারী বিবেকানন্দ টি 

ধর্থেদের ধবি বলেছিলেন, বাকৃই সরন্তী | নরখ্খষি বিবেকানন্দের 
বাক্ই মহাশক্তি। জাতির অন্তরে এই মহাশক্তি সথণরই তার 
জীবনবাণী। অমিত তেজ ও অনন্ত প্রেমে পরিপুর্ণ তার বাক্মহিমা | 
'্বামি-শিশ্ত-সংবাদে' শিস্তের মাধ্যমে সমগ্র জাতির প্রতিই তার 
“অভীঃমন্ত্র উচ্চারণ-__'বীরভোগ্যা বনুন্ধরা'-_বীরই বসুন্ধরা ভোগ 
করে একথ ফ্রুবসত্য। বীর হ- সর্বদা বল্ 'অভীঃ | সফলকে শোন! 
মাভৈঃ মাভৈ:_ভয়ই মৃত্যু, ভয়ই পাপ, ভয়ই নরক' ভয়ই ব্যভিচার । 
জগতে যতকিছু 1725806 0130081269 ( নেতিবাচক ভাব ) আছে, 

সে-সকলই ভয়রূপ শয়তান থেকে বেরিয়েছে। এই ভয়ই সর্ষের 
্ূর্যত্ব। ভয়ই বায়ুর বামুত, ভয়ই যমের বমত্ব যথাস্থানে রেখেছে-_ 

নিজের গণ্ডির বাইরে কাউকে যেতে দিচ্ছে না। তাই শ্রুতি 
বলছেন-- 

ভয়াদস্তামিস্তপতি ভয়াৎ তপতি নৃর্ধঃ। 
ভয়াদিক্দ্রশ্চ বায়ুস্চ, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম: | 

যেদিন ইন্দ্রচন্দ্রবায়ুবরুণ__ভয়শৃন্ত হবেন, সব ব্রদ্ষে মিশে যাবেন; 

নৃষ্টিরূপ অধ্যাসের লয় সাধিত হবে। তাই: বলি--“অভীঃ অভীঃ17৯ 
বিবেকানন্দের আর এক শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দজীর অস্ফুট ম্মতি? 

থেকে শরচ্ছন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে তার আলোচনার একটি কণিকায় বিভ্বৃত 
নিখিল-মানবের প্রতি প্রেম-বিগলিত সত্তার অন্যতম উদাহরণ-_ 

সেদিন আলোচনার বিষয়: অবতার ও মুক্ত ব! সিদ্ধপুরুষে 
পার্থক্য কি? এ প্রশ্নের প্রত্যক্ষ উত্তর না দিয়ে স্বামীজী. বা 
বলেছিলেন, তাই স্বামীজীর জীবনবেদরূপে গৃহীত হ'তে পারে 
“বিদেহমুক্তিই যে সর্ধোচ্চ অবস্থা-_এ আমার সিদ্ধাস্ত। তবে 
সাধনাবস্থায় খন ভারতের নানাদিকে ভ্রমণ করতুম, তখন কত গুহায় 
নির্জনে বসে কত কাল কাটিয়েছি, কতবার মুক্তিলাভ হ'ল না বলে 
প্রায়োপবেশন কারে দেহত্যাগ করার সন্ধা করেছি। কত.ধ্যান। কত 
সাধন করেছি, নার দরিনাদের পনির 
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আগ্রহ নেই। এখন কেবল মনে হয় যতদিন পর্যযস্ত পৃথিবীর একটা! 
লোকও অমুক্ত থাকছে, ততদিন আমার নিজের মুক্তি নেই।”৯ 

আত্মমুক্তি থেকে এই বিশ্বমুক্তির জগতে উত্তরণের মূলে অবশ্যই 
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণ।। বিবেকানন্দের জীবনেই শ্্রীরামকুষ্ণ-কথিত 
'জীব শিববাদে'র পুরণঙ্গ রূপায়ণ। বহুমুখী বৈচিত্র্য সত্বেও বিবেঁকানন্দ- 
বাণীর মূলসুরটি আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মোপলন্ধির, সেই উীলন্ধির 
আলোকেই জগ্গতের অন্তরসিহিত এক্যস্ুত্রের অন্ুধাবন। স্বভাবতই 
উপনিষদের মন্ত্বাণী স্বামীজীর কথোপকথনে ঘুরে ফিরে দেখা দিয্লেছে। 
এ জাতীয় মন্ত্রোচ্চারণের এক অপূর্ব বাণীচিত্র আছে স্বামী শুদ্ধানন্দজীর 

স্বামীজীর অস্ফুট স্মরতি'তে- “বিভিন্ন সময়ে তাহার মুখে উচ্চারিত 
অপূর্ব সুর, তাল ও তেজন্বিতার সহিত পঠিত উপনিষদের এক 
একটি মন্ত্র যেন এখনও দিব্য কর্ণে শুনিতে পাই। যখন পরচর্চায় 
মগ্ন হইয়া আত্মচর্চা ভূলিয়। থাকি, তখনও শুনিতে পাই-তীহার সেই 
সুপরিচিত কিন্নরকষ্ঠোচ্চারিত উপনিষছুক্ত বাণীর দিব্য গম্ভীর ঘোষণ! : 

“তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা! বাচো বিমুগ্চথামৃতত্তৈষ সেতুঃ। 
মুণ্তক, ২২।৫-_সেই একমাত্র আত্মাকে জানো, অন্য সব বাক্য 

পরিত্যাগ কর, তিনিই অম্ৃতের সেতু । 

যখন আকাশ ঘোরঘটাচ্ছন্ন হইয়া! বিছ্যল্লতা চমকিতে থাকে, তখন 
যেন শুনিতে পাই-_ন্বামীজী সেই আকাশস্থা সৌদামিনীর দিকে 
অঙ্গুলি বাড়াইয়া৷ বলিতেছেন : 

ন তত্র সুর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্। 
নেম বিহ্যতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্রিঃ | 
তমেব ভাস্তমন্ুভাতি সর্বং এ 
তম্ত ভাস! সর্যমিদ্দং বিভাতি ॥ কঠ ২২১৫ 

সেখানে হূর্ধও প্রকাশ পায় ন!। চক্দর-তারকাও নহে, এইসব 
'বি্্যুংও সেখানে প্রকাশ পায় না-_এই সামান্ত অক্গিন্ন কথা কি? তিনি 

. ১৯" খাসী ও রচন। : »ম খণড। ম্ামীতীর অন্ফুট স্বতি : পৃঃ ৩৩৯. .. 
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অথবা যখন তত্বজ্ঞানকে সুদূরপরাহত মনে করিয়া হুদয় হতাশায় 
আচ্ছন্ন হয়, তখন যেন শুনিতে পাই-_ স্বামীজী আনন্দোংফুল্লমুখে 
উপনিষদের এই আশ্বাসবাণী আবৃত্তি করিতেছেন : 

শৃবস্ত বিশ্বে অমৃতস্ত পুত্র 
আ' যেধামানি দিব্যানি তন্থুঃ | 

নট 

বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্ 
আদিত্যবর্ণ, তমসঃ পরস্তাৎ | 

. তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি 
নান্ঃ পন্থা বিদ্যাতেহয়নায় ॥ 

-শ্বেতাশ্বতর উপ, ২।৫ 3 ৩1৮ 

__হে অমৃতের পুত্রগণ হে দিব্যধামনিবাসিগণ, তোমরা! শ্রাবণ 
কর। আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি-_-যিনি আদিত্যের ম্যায় 
জ্যোতির্ময় ও অজ্ঞানান্ধকারের অতীত । তাহাকে জানিলেই. লোকে 
মৃত্যুকে অতিক্রম করে- মুক্তির আর দ্বিতীয় পম্থা নাই।”৯ 

আবার এই উপনিষদমন্ত্রে অভিষিক্ত বিবেকানন্দেরই আর একটি 
কথাও স্বামী শুদ্ধানন্দজীর বাণী-সংগ্রহে বিধৃত : “এমন সময় আসবে, 

যখন এক ছিলিম তামাক সেজে লোককে সেব। করা কোটি কোটি 
ধ্যানের চেয়ে বড় বলে বুঝতে পারবে। 

 বিবেকানন্দ-সাহিত্যের অনুধাবন-প্রসঙ্গে তার ওই বান্ধযন্থরূপের 
আলোচনা আমাদের কিছুক্ষণের জন্যও তার প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে উপনীত 

করে। মহৎ সান্নিধ্যে আপন মহিমাকে নিমেষের জন্যও যদি স্মরণ 

করায়--সই তে! পরম লাভ। 

১ বাণী ও রচনা : সম থণ্ড : দির নীরা রানির 

স্বামী শুন্ধানন্দকৃত। 

আ নী নকনিত জী কা বি ওরচনা। নম. খপ : 
পৃঃ ও. 

সির 



সাধু গন্ভ ও স্বামী বিবেকানন্দ 

বাংল! গগ্ভের সাধুরূপ আজ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রায় অন্তহিত। স্বামীজীর 
ভাষায় “এক কলকেতার ভাষা'ই মাঞ্জিতরপে নিখিল বাঙালীর 
লেখনীর ভাষ! | ব্যক্তিগতভাবে এই প্রবন্ধের লেখকও চলতি 
বাংলার অনুগামী | তবু এক এক সময়. প্রশ্ন জাগে; সাধুভাঁষা কি 
সত্যি চিরকালের মতে বিদায় নিয়েছে আমাদের মননের: জগৎ 
থেকে? সাম্প্রতিককালের বিশ্রুত হু'চারজন লেখকের কথ মনে 

হচ্ছে; যেমন ধরুন, মোহিতলাল মজুমদার, প্রমথনাথ বিশী; 
নীরদচন্দ্র চৌধুরী,__এ যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্ভলেখকদের অন্যতম এই তিনজন 
নিঃসন্দেহে রবীন্দরোত্তর যুগের সাধু-গণ্ভের মহারঘী। বিদ্যাসাগর থেকে 
নীরদচন্দ্র চৌধুরী অবধি বাংল! গণের ধারাবাহিক ইতিহাস অনুধাবন 
করলে একথ। স্বাভাবিকভাবেই মনে জাগে যে, সাধুগ্ঠের নিজন্ব 
প্রাণশক্তি ও প্রকাশের এম্বর্ব আজও চলতি ভাষায় অপেক্ষিত। 

সাধুগগ্য যে কৃত্রিম, একথ! সাহিত্যের ক্ষেত্রে ন্বীকার্য নয় ; যেমন 
নয়। অভিনয়কে স্বাভাবিক করতে গিয়ে অভিনয়শিল্পের স্বাভাবিক 

অতিরেক অস্বীকার করার মনোবৃত্তি। আসলে তো! কৃত্রিম বলেই 
তা অভিনয় ! সংস্কৃতের মতো বিশাল সাহিত্যকীত্তি ওই আপাত কৃত্রিম 

ভাষাপদ্ধতিকে ত্বীকার করেই আমাদের জীবনে ও মননে সর্বত্র 
পরিব্যাপ্ত। অথচ কালিদাস বা ভবভূতির ভাষ! যে কৃত্রিম একথা 
বলার সাহস আমাদের হয় না। সংস্কার তো ভাষামাত্রেই অবশ্যকরণীয় 

--তাই না! আমাদের ভাষা-মাতামহীর নাম 'সসস্কৃত'। রামমোহন বা 
মৃত্যুতয়। দেবেন্দ্রনাথ ব! ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র ব! রমেশচন্দ্র--এর। কেউ 
কৃত্রিম ভাষায় লিখেছেন 'মনে বরা ভাষার নিব অলাবরণ ও 
বজ্দাব টাই কায করা। 

.: সাধুতাষা নিশ্চই গড়ে তোলা ভাষা 1. কিন্ত 'চলতিভাষাও কি 
থানার অপেক্ষ। রাখে না? বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের প্রতিভাম্পর্শে 



সাধু গন্ ও স্বামী বিবেকানন্ন ৮৪৯ 

সাধুভাষায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা। তাই বিদ্যাসাগরের শিল্পচেতনা থেকে 
বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ মোহিতলাল পর্যস্ত এ ভাষায় যে সুজন ও মননশক্তি 

আমাদের মাতৃভাষার গগ্যসাহিত্যকে পূর্ণাঙ্গ যৌবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে৷ 
আজকের চলতিভাষার সমস্ত নৈপুণ্য স্বীকার করেও আমরা বাংল 
গগ্ধকে তার চেয়ে শক্তিশালী ভাবপ্রকাশের মাধ্যম করতে পেরেছি, 
একথা মনে করা কঠিন। 

বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ-_তিনজনেই সর্বজনবোধ্য ভাষায় 
লেখবার পক্ষপাতী । ' বাংলারচনার হুবলতার বিরুদ্ধে এদের 

তিনজনেরই নানামুখী যুক্তির সঙ্গে আমরা মোটামুটি পরিচিত। তবু 
বিষয়বিশেষ অনুসারে এ'দের ভাষাও সবসময় জনসাধারণের মুখ চেয়ে 
খামে নি, বরং আপন আদর্শের উন্নতশিখরে পাঠকসমাজকে আহ্বান 
করেছে । কোনো! দেশের কোনে। যুগের সাহিত্যই পাঠককে অনুসরণ 
করে গড়ে ওঠে না, সাহিত্যের সার্থকতা৷ পাঠক তৈরী করায়। একথা 

আর সব স্থজনধর্মী শিল্প সম্বদ্ধেই প্রযোজ্য । অর্থাৎ জীবনের উপাদানই 
শিল্পের উপকরণ, কিন্তু বা আছে তা নিয়ে যা অনন্য তাকে গড়ে 
তোলাতেই শিল্প বা! সাহিত্যের মহিম| | 

'পরিচয়*-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের “সবুজপত্র“প্রসঙ্গে বাংলা গণের 
চলতিরূপের সমর্থন মোহিতলালকে বিস্মিত করেছিল । সাধু গঞ্ঠের 
সমর্থনে এ বিষয়ে তার মস্তব্য--ভাষার এক সাহিত্যিক ভঙ্গিকে 

কৃত্রিম বলিয়া অস্বস্তি বোধ করিবার কোনও কারণই থাকতে পারে 
না। কারণ, এক অর্থে সাহিত্যের ভাষামাত্রেই কৃত্রিম । ' কবি যে 
'ভাষায় লেখেন, অরসিক অ-কবি, তাহাকে কৃত্রিস মনে করিবেই, 
চিরদিনই করিয়া থাকে । ( আধুনিক সাহিত্যের ভাষা ), 

সাধুগছ্ধের সমর্থনে এ একই প্রবন্ধে মোহিতলালের আর একটি 
কথাও প্রণিধানযোগ্য--/এ ভাষা খীটি বাংলা না'হইয়া যদি সংস্কতানু- 
বারী হয়, তবে ইহাই বলিতে হইবে 'যে। জন্মহিসাবে বাঙ্গালী এফ 
আভি.কি কিন্তু ভার-বিক্কার ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উপনয়ন-সংস্ধারের দ্বার! 

ডি ১ ২৯. আধুমিক বাংসানাহিত্য মোহিগুলাল : ৬ সংস্করণ : পৃঃ 5৮৫. 



5 বিবেকানন্দ ও বাংলামাহিত্য 

সে ছ্িজত্ব লাভ করিয়াছে । খাঁটি বাংলাভাষা বলিতে এখন যাহা 
বুঝায়; তাহাও প্রকৃত বাংল! নয়-__বারো-আন! সংস্কৃত ।”১ 

মোহিতলালের এই ভাষাপ্রীতির শ্রন্ধাযোগ্য রক্ষণশীলতাসত্বেও, 
পরবর্তা বাংলা গণ্ভে মনন ও রসন্থষ্টি-_ছুয়ের ক্ষেত্রেই চলতি ভাষাই 
মাধ্যম হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরীর চর্দিতভাষা- 
সমর্থন মোহিতলাল কখনো স্বীকার করেন নি, কিন্ত রূ 

চলতি গগ্চপ্রসঙ্গে তিনি কি বলতেন জানতে আগ্রহ হওয়। স্থাক্ঠাবিক ! 
এ পর্যস্ত তেমন কোনে। উদ্দাহরণ পাই নি। তবে একথা নিশ্চিত যে, 

বিবেকানন্দের অস্তরেও মনন বা! দর্শনের ভাষা: হিসাবে সংস্কৃতানুগামী, 
সাধু-গগ্ঠরীতিই জয়ী হয়েছে । এদিক থেকে সংস্কৃত শাস্তরগ্রন্থাদির সঙ্গে 

স্বামীজীর আকৈশোর সাহচর্য নিশ্চয়ই প্রধান প্রভাব হিসাবে গণ্য 
হতে পারে। উত্তরজীবনে স্বামীজীর সংস্কৃত ভাষাপ্রীতি, সংস্কৃত স্তব 

ও পত্র রচনা, সংস্কৃতচর্চা ও সংস্কৃত-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের আগ্রহ 
প্রভৃতির কথ! মনে থাকলে তার বাংলা গন্ভে সংস্কৃতপ্রভাবের কারণ 

আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সবার উপরে বেদাস্তবিদ বিবেকানন্দের 

ভাষার প্রাণশক্তি তো সংস্কৃতবাহন বেদীস্তদর্শন থেকেই সঞ্চারিত ! 
[1501815 719558£০ €০ 65০ ৬০:10 ( জগতের প্রতি ভারতের 

বাণী ) নামে ্বামীজীর যে অসমাপ্ত রচনাটি স্বামীজীর ভারতচেতনার, 
বীজমন্ত্রগুলি ধারণ করে আছে তাতে ভাষা-সমস্যাসমাধানে স্বামীজীর 

নির্দেশ-_-“এমন একটি মহান পবিভ্র ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে, অন্য 

সমুদয় ভাষা! যাহার সন্ভতিন্বরূপ। সংস্কতই সেই ভাষা । ইহাই 
(ভাষাসমন্তার) একমাত্র মমাধান।”২ সংস্কৃতকে ভারতের ভাষামাধ্যম 

করবার এই নীতি সাধারণভাবে আজও স্বীকৃত হয় নি বটে, তবু হিন্দী 
যতোই রাক্ট্রভাষ। হবার অধিকার চাইছে, ততই সংস্কৃতপন্থী হতে 
চলেছে--এও লক্ষণীয় । অন্ধ ভাষা বিদ্বেষের গণ্ডী মুছে গেলে সংস্কতের 

জার্ভৌম মহিমা আপনি প্রমাণিত হবে। . 

১ জকীরলঞিব দা ই 
এ. বাদী ও রনী: হম খন: পৃঃ১৭৮,.. ৰ 
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রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ অবধি বাংলা গছ্ের মননভূয়িস্ 
রচনাবলী বে সংস্কৃত থেকে বেদাস্তচিস্তা ও ভাষাসৌষ্ঠৰ ছুয়েবরই 
উত্তরাধিকার পেয়েছে, সেকথা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে 

বিশেষভাবে স্মরণীয় । স্বাভাবিকভাবেই সাধুভাষা এই বৈদগ্ষের 
লি বিবেকানন্দ-মানসের গঠনে এই ভাষ! ও 

পুল প্রভাব হৃদয়জম করার জন্য তার ওি 
থেকে উদাহরণ দেওয়া চলে । নই 

প্রথমে বেদাস্তের শাঙ্কর-ভাষ্কের ভাষাগত আদর্শ লক্ষ্য করা যাক। 

ভাস্াপ্রারস্তঃ 

যু্নদশ্মত-প্রত্যয় গোচরয়োবিবষয়-বিষয়িণোস্তম: প্রকাশবদ্ধিরদ্ধ- 
স্বভাবয়োরিতরেতর ভাবানুপপ্জে। সিদ্ধায়াং তন্ধন্মাণামপি স্ৃতরামি- 
তরেতর-ভাবানুপপত্তিরিত্যতোহম্মৎ প্রত্যয়গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে 

ুস্বতপ্রত্যয়গোচরস্ত বিষয়স্ত তদ্বন্্ীণাঞ্চাধ্যাসম্তদ্িপর্যয়েণ বিষয়িণ- 
স্তদ্বন্মাণাঞ্চ বিষয়েহধ্যাসো মিথধ্যেতি ভবিতুং যুক্তম। তথাপি 

কুচ ইতরেতরাবিবেকেনাত্যস্ত 
বিবিস্তয়োঃ শ্মণোন্মিত্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যান্ততে মিথুনীকৃত্যাহমিদ 

মমেদমিতি নৈসগ্রিকোহয়ং লোকব্যবহারঃ ।১ রি | 

অনুবাদ : «এখানে যুস্ধৎ পদের অর্থ _-অনাত্মা জড় পদার্থমাত্র 
হাহাকে ই ( এই ) বলিরাও নির্দেশ করিতে পারা! বায়, আর নম 
পদের অর্থ চিৎস্বভাব আত্ম! (ত্রন্ধ )। তন্মধ্যে অস্মৎপদার্থ চিৎন্বভাব 

আত্মা হয় বিষয়ী-_বাহ ও আধ্যাত্মিক বিষয় আছে বলিয়াই তিনি 
বিষয়ী; আর যুগ্মৎপদার্থ__নড়বন্ত হয় তাহার বিষয়, অর্থাৎ 
চিৎপ্রকাশ্ত । উক্ত যুগ্মতপ্রতীতিগম্য বিষয় ও অন্মপ্রতীতিগম্য 
বিষয়ী (চৈতন্য), উতয়ই আলোক ও অন্ধকারের শ্যায় বিরুদধব্ঘভাব/__ 
অন্ধকার ও আলোক যেমন পরস্পর বিরুদ্ধত্বভাব, অহপ্রত্যয়গম্য 
চিৎহ্ভাব আত্ছ!, ও. ইদং প্রত্যরগম্য জড়তা অনাস্থা ইহারাও 

নিক £, ক খ & দে রা £ 

৬ শ 
য় 

রখ স্ এ ্ রা 

£৯ 
্ 

রঃ নি ৪ নী 

ছি ঞ চা রর ধস. রা নং 112 পাশ চ ] 
ন্ধ চর 



২ বিবেকানন্দ ও বাংলালাহিত্য 

তেমনি পরস্পর বিরুদ্ধত্বভাব। যাহ! আলোক তাহ! অন্ধকার নহে, 

যাহা অন্ধকার, তাহাও আলোক নহে। এইরূপ? যাহ! আত্মা তাহা! 
অনাত্মা নহে, এবং বাহ! অনাত্বা ভাহাও আত্ম! নহে; সুতরাং অহংজ্ঞান- 
জ্ঞে় আত্মার সহিত ইদং-জ্ঞান-জ্ঞের় অনাত্মার ইতরেতরভাব অর্থাৎ 
পরম্পরাধ্যাস বা তাদাত্ম্য বিভ্রম থাকা যুক্তিদ্বার৷ সিদ্ধ বা উ্ঠীপন্ন হয় 
না। যদি তাহাই না হয়, অর্থাৎ যদি আত্মায় অনাত্মার ভারী তযবিভ্রম 
থাকা যুক্তিসিদ্ধ না হয়, তাহা! হইলে উক্ত উভয়গত ধর্মসমূহের অর্থাৎ 
জাড্যচৈতন্যাদি গুণেরও পরস্পর তাদাত্মত্রম থাক! যুক্তিযুক্ত হইবে 
না। যদিও এইরূপ যুক্তিতে অহংজ্ঞানের বিষয় আত্মাতে ( আমাতে ) 

ইদংজ্ঞান জ্ঞেয় অনাত্মার ( দেহাদির ) অধ্যাস বা! তাদাত্ম্ভ্রম মিথ্যা 
হইবার যোগ্য এবং তদ্িপরীতক্রমে অর্থাৎ ইদংজ্ঞানজ্ঞেযম দেহাদিতে 
অহংজ্ঞানাম্পদ আত্মার (আমার ) অধ্যাস বা তাদাত্ম্যবিভ্রম অপত্য 

হওয়াই উচিত, অর্থাৎ 'অহং মম--আমি আমার' ইত্যাদি জ্ঞানব্যবহার 
অধ্যাসমূলক নহে, সত্যমূলক, অথবা হইতেই পারে না, এই সিদ্ধান্ত 
হওয়া! যুক্তিসিদ্ধ, তথাপি অনাদ্দিসিদ্ধ অবিবেক-প্রভাবে অত্যন্ত- 
বিলক্ষণ স্বভাব ও অত্যন্ত বিবিক্ত অর্থাৎ আত্ম! ও অনাত্মার বিবিক্ততা 

বা পার্থক্য বোধগম্য হওয়ায় আপনাতে অন্তের ও অন্ত ধর্মের এবং 

অন্ঠেতে (দেহাদিতে ) আত্মার ও “ইহা আমার” ইত্যাদি উল্লেখ ও 
ব্যবহার করিয়া থাকে । এ ব্যবহার মিথ্যাজ্ঞানজনিত ও সত্যমিথ্যা 

উভয়জড়িত, সুতরাং অধ্যাসমূলক, এবং উহা! নৈসগিক অর্থাৎ স্বাভাবিক 

ও অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত, এবং কবে যে, উহার অবদান হইবে, 
তাহাও বলা যায় না ।' 

লাগ এই বাবাদের পাশাপাশি আচার্য শংকরের ভাষা কত 
সংহত আকারে কী বিপুল সত্যকে ধারণ করে আছে। শ্বাসীজীর 
সাধু গন্ভ যে অনেক পরিমাণে এ জাতীয় ভাষাভক্গিমার ১ 
প্রভাবিত তাতে লন্মেহ নেই। | 

 পাশিনির অষা্যায়ী স্যার আর একটি প্রি জযপুরের 
স্যাকরণবিদ্ পণ্ডিতের কাছে ভার পাণিনি-্ধ্যয়নের. - প্রচেষ্টা ও 



সাধু গন্ঠ ও স্থার্মী বিবেকানদ ৩ 

সাফল্যের কাহিনী “বিবেকানন্দ-জীবনী' পাঠকদের স্ুবিদিত।)১ 
ব্রাহ্মণের সংস্কৃত। শবরত্বামীর মীমাংসাভাস্য প্রভৃতির সঙ্গে স্বামীজী 

পারণিনির মহাভান্তেরও নাম করেছেন তার বিখ্যাত বাঙ্গালাভাষ 
রচনায় |২ 

উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম বর্ধ থেকেই পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যারত্বের, 
অনুদিত পাণিনির মহাভাষ্য প্রকাশিত হতে থাকে। মুল ও. 

অন্ুবাদেরত একটু উদাহরণ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক । 

“...চত্বারি বাকপরিমিতা৷ পদানি তানি বিছত্রান্গণে। যে মনীধিণঃ | 
গুহাত্রীণি নিহিত নেক্গয়ত্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদস্তি।' চত্বারি, 
বাকৃপরিমিত। পদানি। চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতোপসর্গ নিপাতাশ্চ 
তানি বিছর্রাহ্ধণো যে মনীধিণ: | মনসঈষিতো মনীষিণঃ | গুহাত্রীণি 

নিহিত নেঙ্গয়স্তি। গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গযস্তি ন চেষ্টান্তে ন 

নিমিষস্তীত্যর্থ, | তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা। বদস্তি। তুরীয়ং বা এতদ্বা- 
চোষল্সনুষ্যেন্ব বর্ততে | চতুর্থ মিত্যর্থঃ | চত্বারি।” 

“*"চারিপ্রকার পদ বাক্যপরিমিত; যে ব্রাক্মণগণ মনীষী 

তীহারাই সেই সকলকে অর্থাৎ বাক্যসকলকে জানেন । ইহাদিগের 
তিনভাগ গুহায় নিহিত আছে, তাহ। ইঙ্গিত হয় না। মনুষ্যেরা বাক্যের 
চতুর্থভাগ ব্যবহার করে।; চারিপ্রকার বাক্যপরিমিত পদ--নাম, 

আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত এই চারিপ্রকার পদসমষ্টিই বাক্য। যে 
্রাহ্মণগণ মনীষী তাহারাই সেই সকল জানেন। ধীহারা মনকে 
বশীভূত করিয়াছেন তাহারাই মনীষী । তিনভাগ গুহায় নিহিত আছে 
তাহা ইঙ্গিত হয় না, গুহাতে অজ্ঞানেতে তিনভাগ নিহিত রহিয়াছে, 
তাহ! ইঙ্গিত হয় না; কার্যকরী হয় না অর্থাৎ প্রকাশিত হয় না। 

মনুষ্যেরা বাক্যের চতুর্থগাগ ব্যবহার করে +--মমুস্যলোকে যাহা 

১ যুগনাঁয়ক বিবেকানন্দ : স্বামী গন্ভীরানন্দ : (১ম সং) প্রথম খণ্ড ১ 
পৃঃ ৩১৮-৩১৯ 

২ বাণী ও রচনা : ৬ খণ্ড: পৃঃ ৩৬ 

৬ উদ্বোধন: ১ বর্ষ: ৯ম সংখ্যা: ১লা জ্যেষ্ঠ, ১৬০৬ : পৃঃ ২৮৫৮৬ 



৪ বিরেকামদা ও বাংলাসাহিত্য 

আছে; ইহার বাক্যের তুরীয় অংশ আছে।” তুরীয় অর্থ চতুর্থ । 
“চত্বারি? | “চারি” । এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল । 
ব্যাকরণ-বিজ্ঞানের মহত্তম মনীষী পাণিনির ব্যাকরণের পতঞ্জলিকৃত 

মহাভাষ্ের মনন-খদ্ধ-ভাষা-নৈপুণ্য স্বামীজীর নিজস্ব ভাষাভঙ্গীতে 
আলোকসম্পাত করেছে সন্দেহ নেই। 

সজীব ভাষায় উদাহরণরূপে স্বামীজী ব্রাহ্মণের সং কথা 
বলতেন। আমর! শুর্লুজূর্বেদের ব্রাহ্মণ শতপথ থেকে: একটি 
কাহিনীর রূপরেখা গ্রহণ করতে পারি। উর্বনী-পুরুরবা, ছু্ত-শরুস্তলা 
কাহিনীর বীজ এই 'ব্রাঙ্গণে' আছে। অধ্যায় সংখ্যা একশত, তাই 
এরর নাম শতপথ ব্রাহ্ষণ' । বৃহদারণ্যক উপনিষদ এই গ্রন্থের 
'মাধ্যন্দিনীশাখার শেষ ছয়টি অধ্যায়। 

শতপথ ব্রাহ্মণম-_প্রথমং কাণগম্-_অষ্টমোহধ্যায়ঃ 

মনবে হ বৈ প্রাতঃ। অবনেগ্যম্ উদকম্ আজহুঃ | বথেদং 
পাণিভ্যাম অবনেজনায় আহরস্তি এবং তম্য অবনেনিজানস্ত মতস্ঃ 
পাণী আপেদে। স হ অন্মৈবাচম্ উবাদ, বিভূহি মা পাররিষ্যাঁমি 

তেহি। কম্মাৎ মা পারয়িস্যসীহি [ মন্ুরুবাচ ]| ওধ ইমা; সর্বাঃ 

প্রজা নির্ধোঢা ততন্ত্বা পারয়িতান্ীতি [ মংস্ত আহ ]। কথং তে 

ভূতিরিতি [ মনুরাহ ]1 স হোবাচ, যাবদ্ বৈ ক্ষুল্লকা ভবামে। বহুবী 
বৈ নঃ তাবন্ নাষ্ট্রা ভবত্যুত মতস্ত এব মংস্তং গিলতি। কু্ত্যাং মা 
অগ্থে বিভরাসি। স ঘদা তাম্ অতিবর্ধাহ অথ মা সমুদ্রম্ অভ্যবহরাসি, 
তহি বা অস্ভিনাষ্ট্রো ভবিতান্মীতি ॥ 

মন্ুর জন্য প্রাতঃকাল। আচমনের জল গৃহীত হইল । যখন 

আচমনের জন্য ছুই হাতে ইহা লইজেন এইরূপ (অবস্থায়) আচমন 
কারীর হই ছাতে ( গণ্ষে ) একটি মাছ উঠিল । সে তাহাকে বাক্য 
বঙিল। আমাকে পালন কর, আমিও পরিত্রাণ করিব! [মনু 

বলিলেন ] কোথা হইতে আমাকে পরিস্রাণ করিবে । [ মংস্ত বলিল ] 
এই সমস্ত স্থষ্টি জলমঞ্জ হইবে তখন তোমাকে পরিত্রাণ, করিব। 
মন্ধু বলিলেন, কিভাবে ভোমার রঙ্গণ (হইবে )1. সে বলিল, বত্ঠদিন 



সাধু গন্ত ও স্বামী বিবেকানন্দ | রর 

কুরে থাকিব ততদিন অনেকেই আমার ধ্বংসের কারণ হইরে। মংস্তাই 
মংস্তকে গিলিয়া খায়। প্রথমে আমাকে কলসে ভরিয়৷ রাখ। যখন 
সেই আমি অধিক বধিত (হইব) তখন আমাকে সমুদ্রের অভিমুখে 
ছাড়িয়া দিবে। তখন আর ধ্বংস হইব না| ॥ 

| [ অস্থবাদ : শ্রীহরিপদ্ন আচার্য ] 
শতপথ ব্রাহ্গণের এ মংস্তাটি কি পরবর্তী মংস্কাবতারের সুচনা ! 

সে যাই হোক, সংস্কৃত গগ্ভরীতির নিদর্শন হিসাবে আখ্যাক্লিকাটি 
'ব্রাঙ্গণে'র সংস্কৃতের অন্যতম নিদর্শন | প্রাঞ্জলতা ও গতিবেগ- _ছুদিক 
থেকেই প্রাচীন সংস্কৃত গনের এ গ্রন্থটির ভাষ৷ বিস্ময়কর । 

স্বামীজী জানতেন, “যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্তকথা 

কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা৷ কয়।”৯ তাই তুলনামূলকভাবে প্রাচীন ও 
অর্ধাচীন যুগের সংস্কৃত ভাষার তুলনা করতে গিয়ে লিখছেন “ভাষা : 
ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান ; ভাষ। পরে। হীরেমতির সাজপরানে! 
ঘোড়ার উপর ঝাদর বসালে কি ভাল দেখায়? সংস্কতের দিকে দেখ 

দিকি। ত্রাঙ্মণের সংস্কৃত দেখ, শবরম্বামীর মীমাংদাভাঙ্য দেখ, 
পতগ্রলির মহাভাষ্য দেখ, শেষ-_-আচার্য শঙ্করের ভাষ্য দেখ আর 

অর্ধাচীন কালের-সংস্কৃত দেখ ।.....যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তা 
শক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই ছ-একটা পচ! ভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন 
দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ রে, সে কি ধূম-_দশপাতা লক্বা লব 
বিশেষণের পর ছম করে;“রাজা আসীৎ' 1! আহা হাঁ! : কি 

পা্যাচওয়া বিশেষণ কি বাহাছুর সমাস, কি ক্লোষ!! ওদব মড়ার 

লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ত হ'ল তখন এই সব চিন 

উদয় হা'ল। ওটি গুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল ।”২ 

রাজা আসীৎ' অবশ্য বাশভট্রকে মনে পড়ায় । বাখভট্রের 

অনুরাগীরা এ অন্তব্যে ব্যধিত হলেও সাধারণভাবে উত্তরকালীন 

সং্কৃতপসাহিত্যের অতিপল্লবিত রূপের ত্রুটি অবশ্যই স্বীকার্য। 
বাস্তবিক অর্ধা্ীন ফংস্কত, সাহিত্য মননের. কেতে : চ্রিতচর্বপ: 

১২: বাদি ও রচনা : ৬ খণ্ড: বাঙ্গালাভাষা? : পৃ» 



৯৬ বিবেকানন্দ গু বাংলাসাহিত্য 

এবং স্থজনের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় এীতিহলালিত। মন্রগতি । 

ভাবের বিপ্লবের সঙ্গে তাষায় বিপ্লবও সাধিত হয় সেকথা সংস্কত- 

সাহিত্যের দীর্ঘ ইতিহাসে বিশ্বৃতপ্রায় | সুতরাং প্রাচীন মনীষীদের 
সঙ্গেই বরং স্বামীজীর গুণগ্রাহী হৃদয়ের আত্মীয়তা । সেইসঙ্গে 
একথাও ম্মরণীয়, সংস্কৃতই সর্বভারতীয় সুধীমগ্ুলীর ভাষা! । |ভারতের 
ইতিহাসে সব গণধর্মী ভক্তি-আন্দোলনই একসময় না (একসময় 
সংস্কতের মাধ্যমে আপন স্থায়িত্লাভ করেছে । গৌড়ীর বৈষ্ণব 
ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে একথা যেমন সত্য, শ্্রীরামকৃষ্ণ-প্রেরণা পুষ্ট 
নব অদ্বৈত-আন্দোলনেরও সেই পরিণতি স্বাভাবিক কৃষ্ণদাস 

কবিরাজের “চৈতন্যচরিতামৃতে'র সংস্কৃত অনুবাদের মতো শ্রীরামকৃষ্ণ 

কথাম্মতে'র সংস্কৃত অনুবাদও সাধিত হয়েছে । বিবেকানন্দের মৌলিক 
বাংলা রচন! “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এবং “বর্তমান ভারত' ( একত্রে 

'অনুবাদ-বিবেকানন্দম্, ) অনুবাদ করে ভারতের সর্বপ্রান্তের মনীষীদের 
ধন্যবাদভাজন হয়েছেন ডঃ সীতানাথ গোস্বামী । 

সংস্কৃত শাস্ত্র ও ভাঙ্তের অনুগামী বিবেকানন্দ কখনো! কখনো 

সংস্কৃত গাও লিখেছেন তার কোনো কোনে! চিঠিপত্রে ৷ পূর্বাচার্যদের 
অনুসরণে স্বামীজীর শাস্ত্রব্যাখ্যার এক উদাহরণ এখানে দেওয়। চলে। 

গীতার 'যাবানর্থ উদপানে" (২৪৬) ক্লোকটির ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে শিষ্য স্বামী শুদ্ধনন্দজীকে ্বামীজী যে নতুন ব্যাখ্যাটি দিয়েছিলেন 
সেইটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়-_সর্বতঃ সংধুতোদকায়ামপি 
ভূম যাবানুদপানে অর্থ: তৃষ্চাতুরাণাম্ ( অল্পজলমলং ভবেদিত্যর্থ: ) 
“আস্তাং তাব্দ্ জলরাশি: মম প্রয়োজনং স্বল্পেহপি জলে সিধ্যতি' এবং 
বিজানতঃ ব্রাহ্মণন্তয সর্বেধু বেদেষু অর্থ: প্রয়োজনম্ 1”, 

'সমস্ত দেশ বন্তাপ্লাবিত হ'লে তৃষ্ণাতুরের নিকট ক্ষুদ্র জলাশয়ের 
বতটুকু প্রয়োজন ( অর্থাৎ সামান্য পরিমাণ পানীয় জলই তৃষ্ণার 
পক্ষে যথেষ্ট )--সে যেমন বলে, “বিরাট জঙ্গরাশি থাকুক, সামান্ত একটু 
পানীয় জলই আমার পক্ষে বথেষ্টা--জ্ঞানী ব্রাঙ্গণের পক্ষে সমঞ্জ 

১ বাণী ও রচসা: ৭ম খণ্ড: পৃঃ ৩৫৬-৫৮ 
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বেদগ্রস্থেও ততটুকুই প্রয়োজন। সর্বব্যাপী বন্যার প্রয়োজন ঘেমন 

তৃষ্চানিবারণমাত্র। তেমনি সমগ্র বেদের প্রয়োজন কেবল জ্ঞান ।?১ 

অনুসন্ধান করলে শ্বামীজীর সমগ্র রচনাবলী থেকে শাক্রব্যাখ্যায় 

মৌলিকতার এমন আন্নে। উদাহরণ পাওয়া যায়। শিহ্য শরচ্চন্্র 
চক্রবর্তী স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে বেদাস্তের বিশদ ব্যাখ্যা- 
সংবলিত একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে সেটির 
সম্পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব হয় নি। তবু স্বামীজীর রচনাবলীতে অনুসন্ধান 
করলে তার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া খুব কঠিন নয় । 

কিছুকাল আগে বৈকুষ্ঠনাথ সান্গ্যালের ''্ত্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত"- 
গ্রন্থের পরিশিষ্টে স্বামী বিবৈকানন্দকৃত 'ধর্মমীমাংস।৷ ও রামকৃষ্ঞদর্শন" 
নামে যে মূল্যবান উপকরণটি চোখে পড়েছিল, বর্তমান লেখকের 
'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য; গ্রন্থের 'নবভারতের 
প্রাশপ্রতিষ্ঠী : শ্রীরামরুষ্ণ' অধ্যায়ে (পৃঃ ২৪১) তা সম্পুর্ণ উদ্ধৃত 
হয়েছে। দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার এতিহ্ানুসরণে রচনাটিতে 
শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের মূল সত্যটি যেমন বোবা। যায়, তেমনি পরবর্তা 
বিবেকানন্দ-চিন্তাধারার বাণীবীজরূপে এই রচনার মূল দার্শনিক 
সিদ্ধাস্তগুলির ভাষারূপটিই বিশেষভাবে লক্ষ্য করব। পরিব্রাজক 
বিবেকানন্দের এই রচনাটির আলোচনার আগে নরেন্্রনাথ দত্ব-রূপে 
রচিত স্বা্মীজীর প্রথম জীবনের আর একটি মূল্যবান গ্রন্থভূমিক! ম্মরণীয়। 

'সংগীতকল্পতরু, নামে যে সংকলনগ্রস্থটি স্বামীজী তার বন্ধু 
ধৈষষচরণ বসাকের সঙ্গে একত্রে সংকলন করেন, তার ভূমিকান্বরাপ 
'সঙ্গীত ও বাচ্চা রচনাটি যে স্বাসীজীরই, এ বিষয়ে এখন অনেকেই 
একমত । “বিবেকানন্দ ।ও বাংলাসাহিত্য) (প্রথম সংস্করণ-১৯৬৩ )--. 

রচনাকালে বেলুড়মঠের গ্রন্থাগারে রক্ষিত এ গ্রন্থের প্রথম ও তৃতীয় 
সংস্করণের ছুটি বই দেখেছিলাম । এ বইয়ের প্রথম সংস্করণের 
ভূমিকায় সে বই সঙ্বন্ধে সন্গিগ্ব আলোচমা রয়েছে। অনতিফাল 

১ বদি ও বলচনা: ৭ম খণ্ড: পৃঃ ৩৫৬-৫৮ 
২ খ'সংস্বরণের পরিশিইী অব্য 
&. 
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পরে শ্্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'সঙ্গীতসাধনায় বিবেকানন্দ ও 
তকল্পতরু"প্রন্থ প্রকাশিত হয়ে স্বামীজীর সঙ্গীতসাধন! সম্বন্ধে পুর্ণাজ 

আলোচনার সুত্রপাত হয়। সম্প্রতি স্বামী প্রজ্ঞানানন্বজীর “বিবেকানন্দের 

সাধনায় মন্ত্রভাবনা ও সঙ্গীত' গ্রন্থটি এ বিষয়ে আরো অগ্রসর | 

মূলতঃ 'জ্ঞানের বাহন? হিসাবে এ ভূমিকার ভাষা বিচার্য /হলেও 
স্বামীজীর প্রাক-সন্ন্যাস যুগের কল্পনামণ্ডিত ভাষাশৈলীরও মি 
উদাহরণ এখানে রয়েছে । গ্রাচীন ভারতীয় মনীষ! ও সংগীত প্রসঙ্গে 

নরেন্দ্রনাথের মন্তব্য ভারত-সংস্কৃতির অনুরাগীদের কাছে বিশেষ 
মূলাবান-_ | 

“আধুনিক মন্ুষ্ের মধ্যে শিক্ষালন্ধ এবং কৃত্রিম ভাবের প্রাবল্যই 
অধিক। পুরাকালে প্রাকৃতিকভাবে মানবহৃদয় পূর্ণ হইয়া থাকিত। 
উনবিংশ শতাব্দীর কবিত্ব নীরস অথব। কষ্টকল্সিত ভাবের আলর, 

প্রাথমিক মনুষ্ঠের সরল হৃদয় প্রকৃতির মধুময় রঙ্গভূমি। অনন্ত 
সাগরের অনন্ত বিস্তৃতি, অনন্ত নীলাকাশের বুদ্ধি-প্রতিঘাতী প্রভা, 
নিবিড় অরণ্যের মহান স্তব্ধ ভাব, গিরি-নির্বরের গম্ভীর হৃদয়-মত্তকারী 
ঝর্ঝর ধ্বনি, অভ্রভেদী পর্বতের শান্তিপূর্ণ বিশাল বপুং নদীসকলের 
অর্ধস্ষুট সঙ্গীতধ্বনি, বনবিহঙ্গের হৃদয়ের অস্তস্তল স্পর্শকারী সঙ্গীত 

প্রাচীন মানবেরাই ভোগ করিত। আমর! শোভ! দেখি, গান শুনিয়। 

আনন্দ প্রাপ্ত হই; অরণ্য-আশ্রমী ফলমূলাহারী সরলপ্রাণ বৈদিক 
খধিদিগের বিশ্বব্যাপী হৃদয় কি তাহাতে শান্ত হয়? যে হৃদয় প্রচণ্ড 

বজধবনি হইতে বর্ধার ভেকের ঘর্থররবে নাচিয়! উঠিত, প্রকাণ্ড 

হিমালয়ের চিরশুভ্র শিখর হইতে ভ্রমরের গুঞ্জন এবং প্রাত:কুন্দের 
বিকাশ পর্ষস্ত যে প্রাণকে আত্মহারা করিত; তাহা! কি ইহাতে সন্তুষ্ট 
হয়? আমর! সৌন্দর্য দেখি, তাহারা সৌন্দর্য পান করিতেন, আমরা 
মধুর ধ্বনি শ্রবণ করি, খষির প্রাণ বিষু্পদ-নিঃস্তা নির্মলসলিল! 
ভাগীরধীর ন্যায় আর্দ্র হইয়া সঙ্গীততরঙ্গে মিশাইয়! “যাইত 1... 
ধাহাদের -প্রাণে কৰি, ধাহাদের জীবনে অলঙ্কার, ধাছাদের কার্য হ্যায়, 
দেই পৃজ্যপাদ ধধিগণই এই লঙ্গীতের আর্টা--অটা বলিলে হয়ত ভুল 
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হইবে। তাহার! আবিষ্র্তী। এ দেবহুলভ ধন মানুষে স্থার্টি করিতে 
পারে না এ মন্দাকিনীধারা | 

অনন্ত বিশ্ব ধাস্থার কার্ধ, ধাহার প্রতি ছন্দে গ্রহ নক্ষত্ররাজি ভ্রমণ 
করিতেছে, সেই দেঁবাদিদেব আদি কবি বিশ্বপতি কৃপা করিয়া! কোন 
কোন পুণ্যবানের মস্তকে বর্ণ করেন । ভারতের এই ভাস্কর মহাত্ম- 
শালী অতীতের স্মৃতিপূর্ণ পরিত্যক্ত এই বিশাল -রঙ্গভূমির ত সেই 
সঙ্গীত একটি সর্ধাঙ্গপূর্ণ সর্বাবয়বসম্পন্ন অবিনশ্বর চিহ্ন । হইতে পারে 
আজি পাশ্চাত্যভূমি বিজ্ঞানচ্চায় দর্শনচায়, ন্যায়চর্চায়, জ্যো তিষচরচায়। 
গণিতচচীয় ও ভৈষজ্যচ্চায়; প্রাচীনভারতকে দৃরপরাহত করিয়াছে ; 
কিন্ক ভারতের সঙ্গীত, তুমি শত সহস্র বিপ্লবের মধ্যে, লক্ষ পরিবর্তনের, 
ঘোর ছর্গতির মধ্যে আত্মজ্যোতি বিকাশ করিয়া ধীর স্থির অথচ 
নিশ্চিন্ত গতিতে শত লাঞ্ছনা হিয়া শত বিক্বু বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়। 
আপনার রাজ্য বিস্তার করিতেছ।”* 

বিবেকানন্দের কবিহ্ৃদয়ের ও ভারতপ্রেমিক-সন্তার উন্মেষ 
নরেন্দ্রনাথের এই রচনাটিতে স্পষ্ট প্রতিভাত। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্ভরীতির 
প্রভাবসত্বেও বক্তব্যস্থাপনে আবেগ, আত্মবিশ্বাস ও দৃপ্ত'গৌরববোধের 
যে সমন্বয় পরবর্তী বিবেকানন্দসাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য তা সবই 
'সঙ্গীতকল্পতরু'র ভূমিকায় জার্থকভাবে উদাহৃত। বিশেষত পরবর্তী 
সাধুগগ্ভশৈলীতে বিবেকানন্দের ভাষারীতির যে ক্রমবিকাশ তার ধারাটি 

অনুসরণে এই রচনাটি বিশেষ মূল্যবান । 
'সঙ্গীতকল্পতরু'র পরে স্বামীজীর আর একটি উল্লেখযোগ্য গন্ভ- 

রচনা মধ্যযুগের সাধক টমাস-আ-কেম্পিসের 120108007০৫ 
01য350এর স্বকৃত গগ্ভান্ুবাদের 'ুচনা?। ১২৯৬ সালে প্রকাশিত 
'সাহিত্যকল্পদ্রম' পক্রিকায় ১ম বর্ষের ১ম থেকে ৫ম সংখ্যায় 
স্বামীজীর অনুবাদের সুচনা, এবং ৬ষঠ পরিচ্ছেদ অবধি প্রকাশিত 

হয়েছিল.। বর্তমানে উমাস-আ-কেম্পিসের নামে প্রকাশিত হল্লেও 

এ গ্রন্থের রচনাকার স্বদ্ধে .মততেদ আছে। নিন পডিতদে 
পপি 

১. সঙ্গীত বল্পুতক: 'অঙ্গীত ওদ্াক্' 
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মতে টমাস হ্যামারলীন বা হ্যামারকেন (১৩৮০-১৪৭২) এই 
ভক্তিবৈরাগাময় গ্রন্থের লেখক ।৯ এ অনুবাদের ভূমিকায় স্বামীজীর 
দেশকাল ও ধর্মমত নিরপেক্ষ যথার্থ সাধকের প্রতি অনুরাগ ঘেমন 
লক্ষণীয়, তেমনি আধুনিক খ্রীষটধর্মপ্রচারকদের বহিরঙ্গ চাকচিক্যের সঙ্গে 
্রীষটীয় আদর্শের দুস্তর পার্থকাসন্বন্ধে কটাক্ষও স্মরণীয় | 

বরাহনগর মঠে থাকার সময় স্বামীজী মাঝে মাঝে পরিকব্রা্ঈকরূপে 

নানা তীর্থে পরিক্রমা! করেছেন। তারই ফাকে ফাঁকে তার মঠবাস 
চলতো! । ১৮৮৮ শ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে একবার বরাহনগরে ফিনে এসে 
প্রায় একবছর ( অল্পকিছুদিন শিমুলতলায় থাকা বাদ দিলে) তিনি 
মঠবাস করেন। এই সময়েই তিনি 'সাহিত্যকল্পদ্রুম' পত্রিকায় তার 
অন্ুবাদটি শুক করেছিলেন, এমন অনুমান করা চলে! স্বামীজীর 

রচনার ভাষা তখন মূলত সাধু গগ্ভ। সেদিক থেকে 'ঈশ। অনুসরণ'-এর 
ন্চনা'র ভাষ। লক্ষণীয়-_ 

“ স্রীষ্টের অনুসরণ নামক এই পুস্তক সমগ্র গ্রীষ্টজগতের অতি 
আদরের ধন। এই মহাপুস্তক কোন 'রোমান কাথলিক' সন্ন্যাসী 
লিখিত-_লিখিত বলিলে ভুল হয়, ইহার প্রত্যেক অক্ষর উক্ত ঈশ্শী- 
প্রেমে সর্বত্যাগী মহাত্মার হুদয়ের শোণিতবিন্দুতে যুদ্রিত। যে মহা- 
পুরুষের জ্বলন্ত জীবন্ত বাণী, আজি চারি শত বৎসর কোটি কোটি 

নরনারীর হৃদয় অদ্ভুত মোহিনীশক্তিবলে আকৃষ্ট করিয়া! রাথিয়াছে। 
রাখিতেছে এবং রাখিবে, যিনি আজি প্রতিভ। ও সাধনবলে কত শত 

সমা্টেরও নমস্ত হইয়াছেন, ধাহার অলৌকিক পবিত্রতার নিকটে 
পরস্পরে সততযুধ্যমান অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত, গ্রীষ্ট-সমাজ চিরপুষ্ট 
বৈষম্য পরিত্যাগ করিয়। মস্তক অবনত করিয়া! রহিয়াছে-তিনি এ 
পুস্তকে আপনার নাম দেন নাই। দিবেন বা! কেন ? যিনি সমস্ত পাধিব 
ভোগ এবং বিলাসকে; ইহজগতের মান-সম্ত্রমকে বিষ্ঠা স্তাক্স ত্যাগ 

করিয়াছিলেন_-তিনি কি সামান্য নামের ভিখারী হইতে পারেন 1” 
১ বিবেকানন্দের লাহিত্য ও সমাজচিস্তা; ডঃ হ্রগ্রপাদ : সি : 

“বিবেকানন্দের একখানি প্রিকনগ্রন্থ অধ্যায় ত্ঃ 
২ বাণী গু রচনা : ৬ খণ্ড: ঈষা-অন্ুসরণ ; পৃঃ ১৬ 
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“ 'সৰ সেয়ান কী এক মত'-_সকল যথার্থ জ্ঞানীরই একপ্রকার 
মত। পাঠক এই পুষ্তক পড়িতে পড়িতে গ্লীতায় ভগবছুক্ত 'দর্বধর্মান্ 
পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' উপদেশের শত শত প্রতিধ্বনি দেখিতে 
পাইবেন । দ্দীনতা, আত্তি এবং দান্যভক্তির পরাকাষ্ঠা এই গ্রন্থের ছত্রে 
ছত্রে মুদ্রিত এবং পাঠ করিতে করিতে জলস্ত বৈরাগ্য, অত্যন্ভূত 
আত্মসমর্পণ এবং নির্ভরের ভাবে হৃদয় উদ্বেলিত হইবে ।”৯ 

ভক্তসিংহ" ঈশানুসরণ-রচয়িতার অন্তরের সাধর্ম্য-অনুভবকারী 
বিবেকানন্দের অস্তর-পরিচয় উদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে এ রচনার শান্ত, 
ওজস্থী, দৃঢ়নিষ্ঠ যুক্তি ও অন্তনিহিত আবেগধর্ম লক্গণীয়। এর কিছুকাল 
পরে পরিব্রাজক নরেন্দ্রনাথ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর হিমালয়ভ্রমণ্রে 
কাহিনীতে আকৃষ্ট হয়ে ভারতসাধকদের চিরতপস্যার স্থান হিমালয়- 

যাত্রার সঙ্কল্প নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন । ১৮৯০ শ্রীষ্টাব্দের এই পরিক্রমা- 
কালে নৈনিতাল হয়ে আলমোড়ার পথে অগ্রসর হওয়ার সময় একদিন 

রাত্রিবাসের জন্য এক ঝরণার ধারে পানচাকির কাছে অথগ্ডানন্দ ও 

বিবেকানন্দ আশ্রয় নিলেন। স্নান সেরে এক প্রকাণ্ড অশ্বখগাছের 

তলায় স্বাসীজী ধ্যানে মগ্ন হলেন। এক ঘণ্টা পর স্বামীজী ধ্যান 
থেকে উঠলেন। সেই ধ্যান তার অনুভূতিজগতের বিরাট দরজা খুলে 
দিয়েছে । সঙ্গীকে ডেকে বললেন, “গ্যাখ, গঙ্গাধর ! এই বৃক্ষতলে 
একটা মহাশুভমুুর্ত কেটে গেল ; আজ একট বড় সমস্ার সমাধান 
হয়ে গেল। বুঝলাম সমষ্টি ও ব্যগ্টি ( বিশ্বত্রন্মাণ্ড ও অণুব্রন্ষাণ্ড ) 
একই নিয়মে পরিচালিত।” “ম্বামী অথগ্ডানদ্দের নিকট রক্ষিত এক- 
খানি নোটবুকে শ্বামীজী দেদিনের অনুভূতির কথা লিখিয়া রাখেন। 
তিনি বাঙ্গালাতেই লিথিয়াছিলেন | ইংরেজী জীবনীতে মুদ্রিত 
উহার ইংরেজী অনুবাদের বঙ্গানুবাদ এই, (উহার মূল হারাইয়া 
গিয়াছে ): “তির আদিতে ছিলেন শব্দত্রক্মা ইত্যাদি | 

১ বাণী ও রচন। : ৬ষঠ খণ্ড: ঈশা-অন্ুসরণ : পৃঃ ১৭ 
২ ১৪৯১৩ সালে অধৈত আশ্রম প্রকাশিত শ্বামীন্ীর ইংরেজী ভাষায় লেখা 

জীবনী দি লাইফ অফ স্বামী বিবেকানন্দের ছিতীয় ভাগে মুল বাংল পেকে 
ইংরেজী গ্নুধাদের ঠিক আগে বোখা--1251:1858%, 05457 055 80৬ ০৫ 
& 88081555৬85 06 ও জাত] পৃঃ ১১১ 



১০২ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

“বিশ্বত্রহ্গাণ্ড ও অণুক্রন্মাণ্ড একই নিয়মে সংগঠিত | ব্যপ্রি জীবাত্মা 
যেমন একটি চেতন দেহের দ্বারা আবৃত, বিশ্বাত্মাও তেমনি চেতনাময়ী 
প্রকৃতির মধ্যে বা দৃশ্য জগতের মধ্যে অবস্থিত। শিবা শিবকে আলিঙ্গন 
করিয়। আছেন । ইহা কল্পন! নয়। এই একের দ্বারা অপরের আলিঙ্গন 

যেন শব্দ ও অর্থের সন্বন্ধের সদৃশ- তাহার উভয়ে অভিন্ন এবং শুধু 

মানসিক বিশ্লেষণ সাহায্যেই উহাদিগকে পৃথক করা চলে । শী্দ ভিন্ন 
চিন্তা অসম্ভব! অতএব “সৃষ্টির আদিতে ছিলেন শবব্রদহ্ধ' ইত্যাদি । 

“বিশ্বাঝার এই বিবিধ প্রকাশ অনাদি । অতএব আমরা! যাহা! কিছু 
দেখি বা অনুভব করি সবই সাকার ও নিরাকারের মিলনে সংগঠিত ।”১ 

১ যুগনায়ক বিবেকানন্দ : প্রথম খণ্ড : স্বামী গমভীরানন্দ : পৃঃ ২৮৩ 
(১ম সংস্করণ )। উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত । অগ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত 
1100 5৪01 ৬15০159179009) গ্রন্থ থেকে এই অংশটির প্রসঙ্গে বক্তব্য 

এবং মূল বাংলারচনার ইংরেজী রূপসম্বদ্ধে ম্মরণীয়_-“৬/1280 55810811 
17021:20 17 2. 08210610025 ৮85 10 1015 006-9০001 00 09861099১15 

£1৮6ঠ 1026১ 12 02051201029 85 10 57958 00180) ৮6170901127, ছা0ে 

0515 00 0085 4580 8. £1172056 0£ 1215 0150. 0৫ 01500819 82120 

1681158101028,---7 [77 002 02810151706 25 002 ছা০:৫ ৪৫০. 
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0180, 7856 88 6136 11501510081 500] 15 21008560. 17) 076 11105 
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সাধু গ্ঠ ও ম্বামী বিষেকানন্দ ১০৩ 

স্বামী অননদানন্দকৃত স্বামী অথগ্ডানন্দজীর জীবনীতেও এই 
রচনাটির উল্লেখ আছে। মুল রচনাটি হারিয়ে গেছে এই ধারণাই 
এতকাল প্রচলিত ছিল্স। 

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী-পরিকর গ্রীবৈকুষ্ঠনাথ সা্ম্যালের 
“্্রীপ্্ীরামকৃষ্ণচলীলা মৃত"-গ্রন্থের পরিশিষ্ট সান্গ্যালমশাই এই রচনাটি 
সংযুক্ত করে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ-সাহিত্যের পাঠকমাত্রকেই 

চিরখণে আবদ্ধ করেছেন। 'লীলাম্বত' থেকে এই রচনাটির ভূমিকা" 
স্বৰপে সান্নালমশাই য। লিখেছেন এবং রচনার যে প্রথমাংশ ইংরেজী- 

অন্তবাদের মাধ্যমে স্বামীজীর ইংরেজী ও বাংল জীবনীতে উল্লেখিত। 
তার মূল বাংল। নিচে উদ্ধত করছি-_ 

ধর্ম মীমাংসা ও রামকৃষ্ণ দর্শন 

স্বামী বিবেকানন্দ কৃত 

[ প্রন্থুর লীলাবসানের কিছুদিন পরে হিমালয়ে তপস্যা করিবার 
অভিপ্রায়ে গঙ্গাধরকে সঙ্গে লইয়া আলমোড়ায় গমনকালে এক 
পান্থশ।লায় বসিয়৷ নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ ) গঙ্গাধরের (স্বামী 
অথ গুনন্দ ) খাতায় তাহার সিদ্ধান্তটি বিবৃত করেন। আলমোড়াক় 
শরচ্ন্দ্র (স্বামী সারদানন্দ) ও আমাকে দেখা ইলে আমি উহা লিখিয়! 

লই ; এবং কবচের মত যত্ধ করিয়! রাখি | শ্তীশ্রীরা মকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 

লিখিবার কালে শরচ্চগ্্রকে দিই এবং তাহারও ইচ্ছা ছিল ষে। দিব্য- 
ভাব লেখ! সমাপ্তকালে ভক্তসমাজে প্রচার করিবেন। বিধিনির্ধন্ধে পুনরায় 

'আমার নিকট আসায়, আমি পাঠকবর্গকে সাদরে উপহার দিতেছি। 

'**আচার্ধপাদ নরণষি নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ ) যিনি আমাদের 

শিরোমণি এবং ধাহারই প্রসঙ্গে আমরা অচিস্ত্যচরিত প্রভুর মহিম। 
যৎকিঞ্চিৎ ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহার ধর্মমীমাংসা! এবং 
রামক্ক্চ-দর্শন' বাখ্যার প্রারস্তে সেই মহাশক্তিরই উপাসন! 
কল্সিতেছেন । ]১ 

১ আজরীয়ামক্*-লীলাধত (অনুশীলন ) : শ্রীবৈকুষ্ঠনাথ সাক্্যাল £ য় সং: 

পৃঃ ২৫৯ $ বন্ধনীচিহ্ন বর্তমান লেখক প্রন 



১০৪ | বিবেকানন্দ * বাংসাপাহিষ্য 

[12 016 ০০210175 25 006 010 2150. 056 00 আও 

5101) 300, 20. 026 ৮৮010 25 0300. ক্ষুদ্র ব্রঙ্গাণ্ড ও বৃহৎ 

এক রকমের গঠন। যেমন ক্ষুদ্র আত্মা চেতন শরীরে আবৃত, সেইরূপ 
বৃহ বিশ্বাঝ! চৈতম্যময়ী প্রকৃতি; বাহাজগতে আবৃত ; শবোপরি শিব 
_কল্পনা নহে ; যেমন__-মনের ভাব এবং অক্ষর বা কথা $ভদ করা 
যায় না, একের অন্ত আবরণ-_-সেইরপ। কল্পনাদ্বারা বিশ্লিষ্ট। করিয়া 

বল! বায় মাত্র। কেহ কথা বিনা চিন্তা করিতেও পারে না । অতএব 
[7 6০ 10221171211)6 25 006 ৮7০14 2130 612০ 010. চাও 

(3০০. 

বিশ্বাত্ার এই প্রকাশভাব অনাদি অনস্ত। অতএব নিত্য সাকার 
ও নিত্য নিরাকার মিলিয়া আমর! জানি দেখি ইত্যাদি 1” 

বৈকুষ্ঠনাথ সান্নাল-প্রদন্ত মূল রচনাটির অবশ্ঠ এইখানে শুরু। 
এরপরই স্বামীজীর ধর্মমীমাংসা এবং রামকৃষ্ছদর্শনের মৃলস্মত্রাবলীর 
উপস্থাপনা ।৩ প্রারস্তিক অংশটুকুর মূল ভাষ। আমরা পেলাম! 
পরবর্তাঁ দার্শনিকম্ত্রাবলী থেকেও স্বামীজীর তদানীস্তন ভাষাভঙ্গীর 
ছু'একটি উদাহরণ দিই-_ 

“দ্যুক এসরেখু হইতে আরম্ভ করিয়া মহ! আধ্যাত্মিক বলসম্পন্ন 
মনুত্ের সহিত এই দৃশ্যমান জগৎ প্রতিমুহূর্তে পরিবতিত হইতেছে । 
এই মুহূর্তে যেথায় আছে, পরমূহূর্তে সেই স্থান হইতে অন্যত্র নীত 
হইতেছে । 

এই নিরস্তর পরিবর্তন অন্তর্জগৎ ও বাহাজগৎ উভয়েই হইতেছে | 
[ ধর্মমীমাংসার ১) ২ সুত্র ]1 

১ বাইবেলের সেন্ট জন লিখিত নুসমাচারের গোড়ায় এই বাকাটি রয়েছে 
বল! বাহুল্য ভারতীয় শবব্রন্ধবাদের সঙ্গে এই বাক্যটির বিশেষ ধিলই ম্বাীজীকে 
আকৃষ্ট করেছে। 

২, ৩ লীলাম্বত : পৃঃ ২৫৯ এবং বর্তমান লেখকের "উনবিংশ শতাব্বীতে 

বাড়ালীর মনন ও সাহিত্য? : 'নরভারতের প্রাপ্তি : ভীরাম্'--অধ্যায় 
উষব্যা। 



সাধু গন্চ ও স্বামী বিবেকনিন্দ ১০৫ 

জীবন কি? প্রতি মুহুর্তে মৃত্যু 
যে মহাশক্তি ব্যান্ত্রের হননেচ্ছার অর্টা, তাহাই হরিণের 

পলায়নেচ্ছার ত্রষ্ট৷ নতুবা! বু ঈশ্বরপ্রসঙ্গ দোষ হয়। 

[ রামকফ্ণ-দর্শনের ১৬, ১৭ স্থুন্্ ] 

স্বামীজীর দার্শনিক আলোচনার ভাষ স্বাভাবিকভাবেই আমাদের 
শাস্ত্রীয় ভাষাকে অগ্নুসরণ করেছে । এদিক থেকে রামমোহন বা 

সৃত্যুঞ্জয়ের মননচর্চার ভাষার সঙ্গে স্বামীজীর ভাষার গোত্রগত মিল 

রয়েছে। তবে প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও ব্যক্তিত্বের দীপ্তি তার এ জাতীয় 
রচনার ভাষাতেও এক অন্তঃশীল গতিবেগ সধ্বার করেছে। 

পরিত্রাজক বিবেকানন্দের এই গগ্যরচনাটির পরে দীর্ঘকালের 
ইতিহাসে (প্রায় সাত বছর) আর কোনে। মৌলিক গগ্ঠ রচন! থাকলেও 
আমাদের এখনও চোখে পড়ে নি। চিঠিপত্রের কথ। অবশ্য আলাদা । 
আমেরিকা থেকে প্রথমবার প্রত্যাবর্তনের পর ১৩০৪ সালে 

শ্রীরামকষ্দেবের পঞ্চব্িতম উৎসবে “হিন্দুধর্ম কি ?' নামে প্রকাশিত 
প্রবন্ধটি পরবর্তীকালে “হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ নামে “উদ্বোধন” পত্রিকার 
ধর্থ বর্ষ ৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে এটি “ভাববার কথা? 
প্রবন্ধগুচ্ছের অস্তভূক্তি হয়েছে। 

হিন্দুধর্ম কি?' নামে পুস্তিকা-আকারে প্রকাশিত এই প্রবন্ধটির 
মধোই পরবর্তীকালে বর্তমান ভারত'-্রন্থে ব্যবহৃত স্বামীজীর পরিণত 

সাধুগন্ঠের পূর্বাভাস দেধি। সংস্কৃত শান্ত্রাদির প্রভাবে সূত্রজাতীয় 
বাক্যরচন।-পদ্ধতির উদাহরণ (রামকঞ্চ-দর্শনে এর, আগে বা আমরা 
পেয়েছি )--*শান্্র শবে অনাদি অনস্ত বেদ বুঝ যায়। ধর্মশাসনে 
এই বেদই একমাত্র সক্ষম | 

পুরাণাদি অন্তাস্ পুস্তক শ্মতিশব্দবাচ্য ; তাহাদের প্রামাণ্য 

যে পর্বস্ত তাহার! শ্রতিকে অনুসরণ করে; দেই পর্ধস্ত। 

'সতা? ছুই প্রকার । এক--যাহা। মানব-সাধারণের পঞ্চেশ্রিয়গ্রান্ত 

ও তহপন্থাপিত অনুমানের ছার! গ্রান্থ। ছই-্বাহা অতীন্সিয় সুঙ্গ 

যোগজ শক্তির গ্রাহছ। 



বো বিবেকানন্দ ও বাংলামাহিত্য 

প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে “বিজ্ঞান? বলা যায়। দ্বিতীয় 
প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে “বেদ? বলা যায়।?+ 

বিভিন্ন বক্তব্যের সমাবেশে দীর্ধজটিল বাকাপদ্ধতি-_ 

“কিন্ত কালবশে সদাচারভ্রষ্ট, বৈরাগ্যবিহীন, একমাত্র লোকাচার- 

নিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্ধসম্তান এই সকল ভাববিশেষের বিশোর্য শিক্ষার 
জন্য আপাতপ্রতিযোগীর ন্যায় অবস্থিত ও অল্পবুদ্ধি মানবের জন স্থল ও 
বহুবিস্তৃত ভাষায় স্থলভাবে বৈদাস্তিক নুক্ষ্মতত্বের প্রচারকারী পুরাণাদি 
তন্ত্রেও মর্মগ্রহে অসমর্থ হইয়া, অনস্তভাবসমষ্টি অথণ্ড সনাতন্ন ধর্মকে 

বহুধাখণ্ডে বিভক্ত করিয়া, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া, 

তন্মধ্যে পরস্পরকে আন্মতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া যখন 
এই ধর্মভূমি ভারতবর্ধকে প্রায় নরকভূমিতে পরিণত করিয়াছেন__ 

তখন আর্জাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত বিবদমান, আপাত- 

প্রতীয়মান বহুধা-বিভক্ত, সবথা-প্রতিযোগী, আচারসঙ্কুল সম্প্রদায় 

সমাচ্ছন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর দ্ুণাস্পদ হিন্দুধর্ননামক যুগ 
যুগান্তরব্যাপী বিথগ্ডিত ও দেশকাল যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মথণ্ড- 

সমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা! কোথায়-_এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন 

ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক ও সার্দেশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে 
নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ 
আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ 
অবতীর্ণ হইয়াছেন ।”২ 

ছুটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এই দীর্ঘতম বাক্যটির অসমাপিকা 
ক্রিয়াবুল রূপায়ণে স্বামীজী কোথাও ছন্দোভঙ্গ করেন নি বা! 

পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয় নি, এও যেমন লক্ষণীয়, তেমনি জটিল ও 
ছুরহ দার্শনিক বক্তব্য-রূপায়ণে স্বামীজীর এই ভাষার উপযোগ্গিতাও 
চিন্তনীয়। সাধারণ বিচারে এ ভাষার অমিতবিস্তার দোষাবহ সন্দেহ 

নেই, কিন্তু অনর্থক বা অপ্রয়োজনীয় সংযোজন এতে কিছুই নেই, 

',£ ১১. বাণী'ও রচনা : ৬ খণ্ড; পৃঃ ৩: 
৯. তদেব : ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃ ৪-৫ 
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বরং একটি সমগ্র যুগের পতন ও উত্ান-কাহিনী যেন এই দীর্ধঘবাক্যটির 
দ্বার! কফালসীমায় বিধৃত । 

হয়তো এই শব্দারণ্য অতিক্রম করেই অনুভূতির উদ্বেল তরঙ্গে 
বিবেকানন্দ-হুদয় আন্দোলিত হতে থাকে । আর সেই মুহুর্তে একের 
পর এক ঢেউয়ের মতন তার তরঙ্গায়িত বাক্যরাশি পাঠকের হৃদয়তটে 
আঘাত করে ফেরে-_ 

“প্রপতিত নদীর জলরাশি সমধিক বেগবান হয় ; পুনরুখিত তরঙ্গ 
সমধিক বিক্ষারিত হয়। প্রতোক পতনের পর .আর্ধলমাজও 
শ্রীভগবানের কারুণিক নিয়ন্ন্ে বিগতাময় হইয়া! পূর্বাপেক্ষা অধিকতর 
বশন্বী ও বীর্ধবান হইতেছে-_ইহ। ইতিহাস প্রসিদ্ধ ।৮.." 

“মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গতরাত্রি পুনর্বার আসে না। 

বিগতোচ্ছ্াস সে রূপ আর প্রদর্শন করে না । জীব ছুইবার এক দেহ 
ধারণ করে না । হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমর! তোমাদিগকে 
জীবস্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি ।”* 

১৮৯৮-এর নভেম্বর মাসে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণায় বিধৃত 
স্বামীজীর আলাপচারীটি এ প্রবন্ধ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়--“এই সেদিন 
“হিন্দুধর্স কি? ব'লে একটা! বাঙলায় লিখলুম-_ত! তোদের ভেতরই 
কেউ কেউ বলছে; কটমট বাঙলা হয়েছে । আমার মনে হয়, সকল 

জিনিসের মতো ভাষ! এবং ভাবও কালে একঘেয়ে হয়ে যায় । এদেশে 
এখন এরূপ হয়েছে বলে বোধ হয় ।”২ . 

আধুনিককালে কেউ কেউ বখন সাহিত্যিক হিসাবে স্বামীজীকে 
রচনাশিল্প সম্বন্ধে অনবহিত মনে. করেন, তখন স্বামীজীর জবানবন্দীতে 
একথাগুলি বিশেষভাবেই স্মরণীয়-_“দেশ।সভাত। ও সময়ের উপযোগী 

করে সকল বিষয়ই কিছু :০12156 ( পরিবর্তন ) করে নিতে হয়! 

এর পর বাঙাল। ভাষায় প্রবন্ধ লিখব মনে করছি।' সাহিত্যসেবিগণ 
হয়তো ত। দেখে গালমন্দ করবে। করুক, তবু বাঙল! ভাষাটাকে 

১. বাদী ও রচনণ : ৬ষ্ট খণ্ড : পৃঃ ৫৬: 
২. তরল : লয় বণ: পৃঃ. ৯৩... 
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নৃতন ছাচে গড়তে: চেষ্টা করব ।”১ এই নৃতন ছাচের মূলনৃত্র, বিশেষণের 
বারা ক্রিয়াপদের বিলোপ । বল! বাহুল্য, সংস্কৃত গছ্ের আদর্শ ই 
এখানে বাংলার প্রচলিত গগ্ভরীতিতে নবজীবন সঞ্চারের জন্য ব্যবহৃত । 

শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে স্বা্মীজী এই আদর্শে উদ্বোধন? পত্রিকার জন্য 
প্রবন্ধ লিখতে বলেছিলেন । ১৮৯৯-এ বখন উদ্বোধন' প্র হয়। 
তখন তার প্রস্তাবনায় স্বামীজী এই গগ্রীতির ব্যবহারে নৈপুণ্য 
সঞ্চার করলেন। স্বামীজী যে সচেতন গন্ভশিল্পী, তার অন্যত্ম শ্রেষ্ঠ 
প্রমাণ এই 'পপ্রস্তাবনা'টির ভাষায়-_-“দেখিতেছ ন! যে, সত্বগুণের ধুয়। 
ধরিয়। ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণলমুত্রে ডূবিয়া গেল। বেথায় 
মহাজড়বুদ্ধি পরাবিগ্যান্ুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে 
চাহে ; যেধায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মশ্যতার উপর 
নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্ুরকর্মী তপস্তাদির ভান করিরা 
নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে ; যেথায় নিজের সামর্যহীনতার উপর 
দৃষ্টি কাহারও নাই__কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ ; বিদ্তা 
কেবল কতিপয় পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চধিতচর্বণে এবং সর্বোপরি 
গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে--সে দেশ তমোগুণে দিন দিন 
ডুবিতেছে তাহার কি প্রমাণাস্তুর চাই ?”২ 

ভারত-চিন্তার কেন্দ্রবিন্ৃতে আবত্তিত বিবেকানন্দ-সাহিত্যের 
শুভন্চনাও “উদ্বোধনের এই 'প্রস্তাবনা'য়, নামাস্তরে যা “বর্তমান 
সমস্যা । এই উদ্বোধনের লেখকরপেই স্বামীজীর মৌলিক বাংলা- 
রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ আবির্ভাব। সে আবির্ভাবে চলতি গছ্যের ধারা 
যেমন লক্জীব ও প্রাণবন্ত, সাধুগছ্ের, বানাও স্েরগি ছিরনী প্রজা 
প্রতিষ্ঠিত গ্রুপদী গগ্যরীতির অনন্য উদাহরণ। | 

'বর্তমান ভারত" পরিব্রাজক এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
রচনাকাল প্রাক সমসাময়িক । তবে উদ্বোধন? পত্রিকায় প্রকাশকালের 
দিক থেকে “বর্তমান ভারতই প্রথম অধিকার দাবি করতে: লায়ে। 

১ বাদী ও রচনা : জম খণ্ড: পৃঃ ৪8 
২ তধেব : ৬ খণ্ড: পৃঃ ৩০ 
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উদ্বোধন পত্রিকার প্রথমবর্ষের ৬্ঠ সংখ্যা থেকেই 'বর্তমান ভারত 
প্রকাশিত, সেক্ষেতে 'পরিত্রাজক' নামান্তরে “বিলাতঘাত্রীর পত্র'রূপে 

'উদ্বোধনে'র প্রথম বর্ষের পঞ্চদশ সংখ্যা থেকে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য? 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে প্রকাশিত। কালের হিসাবে সাধুগছ্যের লেখক 
বিবেকানন্দই ধীরে ধীরে তার 'পত্রাবলী” 'পরিত্রাজক” (প্রাচ্য ও 

পাশ্চাত্য? এবং "ভাববার কথা'র রসরচনাগুচ্ছ প্রভৃতির মাধ্যমে চল্তি 

গছযের লেখক হয়ে উঠেছেন। তার সাধুগঘ্যের সংহত বিশ্যাস 'প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্যের লৃচনায় পর্যস্ত স্বাক্ষর রেখেছে । 'পত্রাবলী' বাদ 

দিলে সাধুগছ্যের রচন। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের স্বল্পসীমায় বেশ কিছুট! 
স্থান অধিকার করে রয়েছে। 

'পরিত্রাজকে স্বামীজী তার বিশ্বভরমণের সঙ্গী করেছেন বাঙালী 

পাঠককে ; 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য? মূলত এই বিশ্ববীক্ষার আলোকেই-_- 
ভারত ও মুরোপের জীবন, আদর্শ ও সাধনার তুলনামূলক মূল্যায়ন । 
'বর্তমান ভারতে' বিবেকানন্দ সন্ধান করেছেন ভারত-ইতিহাসের 
চিন্তন-প্রণালী বা ইতিহাসের দর্শন। সুতরাং তথ্য নয়, তত্বগত 
ইতিহাস-অভিজ্ঞানরূপে বর্তমান ভারতে" যে ভারতাত্মার সংক্ষেপিত 

ইতিহাস বণিত, তার ভাষা! মৌখিক রীতির চলতি গগ্ঠ না হয়ে মনন- 
খদ্ধ সুমংহত সাধুভাষ। হওয়াই স্বাভাবিক । 

'বর্তমান ভারতে'র গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে স্বামীজীর গুরুভ্রাতা। 
স্বামী সারদানন্দজীর মস্তব্য-_“বঙ্গভাষা যে অত অল্লায়তনে অত 

অধিক ভাবরাশি প্রকাশে সমথ ইহা আমর। পূর্বে আর কোথাও দেখি 
নাই। পদলালিত্যও অনেকস্থানে বিশেষ বিকশিত । অনাবশ্যকীয় 

শব্দনিচয়ের এতই অভাব যে; বোধ হয় ঘেন লেখক প্রত্যেক শব্দের 

ভাব পরিমাণ করিয়া আবশ্টকমত প্রষ্মোগ করিয়াছেন ।”১ বাস্তবিক 
পাশাপাশি এই ভিনটি গ্রন্থে হ্বামীজীর ভাষ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার 

অনায়াঘ কৌশল দেখলে দক্ষ ভাষাশিল্পী হিসাবে স্বামীজীর প্রতিভা 
বৈচিত্য আমাদের মধুশ্দনের "নৃটিবৈচিজোোর কথা! মনে পড়ায় । 
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১১০. বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

মধুনুদনের সঙ্গে আরো! একক্ষেত্রে স্বামীজীর মিল--সাহিত্যে 
আত্মনিয়োগের স্বল্পকালীনতায় । 

মানুষ হিসেবে আমরা সকলেই সমকালের গণ্ডতীতে আবদ্ধ । 
বিবেকানন্দের মতো  ক্রান্তদর্শী পুরুষই অতীত ও ভবিষ্যতে প্রসারিত 
দৃষ্টি নিয়ে অখগুকালচেতনায় ইতিহাসকে বিধৃত করতে | পারেন। 
বৈদিক যুগের ভারতীয় জীবনধার! থেকে ভবিষ্যৎ ভারত কর্তব্য- 

নিয় অবধি বিশাল বিষয়বস্তরকে একটিমাত্র নিবন্ধের পরিসরে আবদ্ধ 
করতে গিয়ে যে বৈদান্থিক-সুুলভ সংযম স্বানীজী অবলম্বন করেছেন 
তার দ্বার! বাংলা গগ্ছের অর্থগৃঢ় প্রকাশের শ্রেগ উদাহরণরূপে “বর্তমান 
ভারত' বাংলাসাহিতো বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী । কিন্তু এই গগ্যরীতিই 

্রজ্ঞাদীপ্ত অন্গভূতির আলোকে ইতিহাসের এক একটি অধ্যায়কে 

নূতন তাৎপর্ষে পাঠকমানসে উদ্ভাসিত করেছে । সবার উপরে 
স্বদেশপ্রাণ সন্ন্যাসীর অন্তরে ভারতের মাটি, মানুষ, জাতি, ইতিহাস, 
আদর্শ ও সাধনা! এক বিপুল আবেগে আলোড়িত হয়ে নবভারতের 
ব্বদেশমন্ত্ররচন! করেছে। একে একে এ জাতীয় গগ্-রচনার উদাহরণ-__ 

“বৈদিক পুরোহিত মন্ত্ববলে বলীয়ান, দেবগণ তাহার মন্ত্রবলে আহুত 

হইয়া পান-ভোজন ও যজমানকে অভীগ্সিত ফল প্রদান করেন। 

ইহলৌকিক মঙ্গলের কামনায় প্রজাবর্গ, রাজগ্যবর্গও তাহার দ্বারস্থ । 
রাজা সোম পুক্বোহিতের উপাস্তয; বরদ ও মন্তপুষ্ট ; আহুতিগ্রহণেগ্ন, 
দেবগণ কাজেই পুরোহিতের উপর সদয় ; দৈববলের উপর মানব-বঙ্গ কি 
করিতে পারে ?”৯__বৈদিক যুগের পুরোহিত-কেকন্দ্রিক ভারত-সভ্যতা | 

ইংরেজ-শাসনের স্বরূপ-বিশ্লেষণ_-“যে নূতন মহাশক্তির প্রভাবে 
মুহুর্তমধ্যে: তড়িৎপ্রবাহ এক মেরুপ্রান্ত হইতে প্রাস্তাস্তরে বার্তা বহন 
করিতেছে, মহাবলের ম্যায়__তুঙ্গতরঙ্গায়িত মহোদধি যাহার রাজপথ 
বাহার নির্দেশে এক দেশের পণ্যচয় অবঙ্গীলাক্রমে অগ্য দেশে সমানীত 

হইতেছে এবং যাহার আদেশে সস্রাটকুলও কম্পমান, সংসারসমুজ্রের 
আার্জরী এই বৈশ্তশক্তির অত্যু্থানরূপ ..মহাতরক্ষের - শীর্বস্থ শুভর ্ 

৪ 
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সাধু গদ্য ও স্বামী বিবেকানন্দ ১১১ 

ফেনারাশির মধ্যে ইংলগ্ডের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত।”১ এ বিশ্লেষণের 
অন্ত্রনিহিত বিশালদৃষ্টি ও সৌন্দর্চেতনার সঙ্গে বাস্তবজীবনবোধের 
সমন্বয় কী অনায়াসে সাধিত । 

পাশ্চাত্যের ময়ুরপুচ্ছধারী সমকালীন ভারতবাসীর উদ্দেশে 

স্বামীজীর ধিক্কারবাণী ও পন্থানির্দেশ--“বলবানের দিকে সকলে যায়; 

গৌরবািতের গৌরবচ্ছট। নিজের গাত্রে কোন প্রকারে একটুও লাগে 
__ছুর্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা । যখন ভারতবাসীকে ইউরোগী বেশ-ভূষা- 
মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র 
ভারতবাসীর মহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত !! 
চতুর্দশশতবর্ষ বাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পাসাঁ এক্ষণে আর 'নেটিভ' 
নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্গণন্মন্তের ব্রহ্মণ্যগৌরবের নিকট মহারথী কুলীন 
ব্রাহ্মণেরও বংশমর্যাদ! বিলীন হইয়ী যায়। আর পাশ্চাত্যের এক্ষণে 

শিক্ষা দিয়াছে যে, এ যে কটিতটমাত্র আচ্ছাদনকারী অঞ্জ, মূর্খ, নীচ- 
জাতি, উহার অনার্ষজাতি !! উহার! আর আমাদের নহে !!”২ পরি- 
বরাজক বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমায় সমগ্র ভারতের সঙ্গে তার যে 
আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েছিল, সে আত্মীয়তাবোধ আমাদের তথাকথিত 

শিক্ষিতসমাজে আজও দেখ! দেয় নি বলেই তার এই গণচেতনাময় 

ঈষং ব্যঙ্গে চকিত কণ্ঠের বেদন। ও ভতসনা-মিশ্রিত আহ্বান আজে! 
'বর্তমান ভারতে'র পাঠককে স্তব্ধ ও আত্মানুসন্ধানী করে। 

বিগ্ভাসাগর, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি বিবেকানন্দের 
সাধুগগ্ধ আপন পৌরুষস্বাতক্ত্রের খভুতায়, বিশ্বব্যাপ্ত ইতিহাসদৃষ্টির 
উদ্মীলনে এবং জাতীয় পুনরুজ্জীবনমন্ত্রের ছুন্দুভিখবনিতে আজও 
বাংলাসাহিত্যের পাঠককে যে পরিমাণ প্রেরণা, পথনির্দেশ ও সর্বোপরি 

মননশীল গণ্রচার সংকেত দিতে পারে; সে কথ! মনে রেখে বাংল! 
সাধুগ্গ্ের, কাছে আমাদের জাতীয় খণন্বীকারে . শ্রন্ধাবনত হওয়। 
একাস্ত সঙ্গত ও প্রার্থনীয় । .... 

চর চঃ রর 

/ রঃ টি হই চর 
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স্বামী বিবেকানন্দের “পত্রাবলী”, 

মানবমনের ছুটি আয়না- চোখ আর চিঠি। আমাদের! অন্তরের 
প্রতিচ্ছবি যেমন সব চেয়ে বেশি ধর! দেয় চোখের আলোয়, (লেখকের 
অন্তরের কথা তেমনি সব চেয়ে বেশি ধর। পড়ে চিঠিপত্রের মাধ্যমে । 
6 9519 15 01) 1081)? কথাটি পত্র-সাহিত্য প্রসঙ্গে বোধ করি 

সবচেয়ে প্রযোজ্য । সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বাক্তিটির মুখচ্ছবি আমর চিঠিতে 
প্রকাশিত দেখি। বল! চলে--,০৮৮০া 15 015৩ 00810, বাংলা- 

সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যের বিশালতাই আমাদের সবচেয়ে 

আচ্ছন্ন করে, সন্দেহ নেই। তার চিঠি যতটা ব্যক্তিসত্তার পরিচায়ক 
তার চেয়ে ভাবসত্তার বাণীবহ। বিশেষভাবে প্রথম যুগের রবীন্দ্র- 

পত্রমাল! পরবর্তাকালে যেভাবে তথ্যে, তত্ব, বক্তব্য-উপস্থাপনায় প্রায় 
প্রবন্ধপর্যায়ী হয়ে উঠেছে, ভাতে করে অনায়াসেই পত্র ক্রমে গ্রন্থাকারে 

রপান্তরিত। রবীন্দ্রসাহিত্যের অমূল্য উপকরণ হলেও মনে রাখতে 
হবে, পত্রের প্রত্যক্ষম্পর্শ ও সীমায়িত প্রকাশ তার শেষূগের 
অধিকাংশ পত্রেই অনুপস্থিত। 

স্বামী বিবেকানন্দের গগ্ভশৈলী ওজোগুণসম্পন্ন এবং একেবারে 
মুখের ভাষার মতোই দ্রেতচলনে তার কৃতিত। বঙ্গা বাছল্য তার 
বাক্তিত্বের অস্তনিহিত গতিশীলতাই। তার গগ্ভেও গতিবেগ সঞ্চার 

করেছে। চিঠিপঞ্রের ক্ষেত্রে এই গতিপম্পন্ন ভাষ! ইম্পাতের শাণিত 
উজ্জ্রলত। এনে দিয়েছে। চিন্তার দিক থেকে বেদাস্তের মুক্ত শচ্ছ 
দুটি এবং জীবনের দিক থেকে কোলকাতার কথাভাধার সঙ্গ--এ 

ছয়ে মিলে তার চিঠিপত্রের ভাষাকে গড়ে তুলেছে। জগৎ ও জীবনের 
নানাদিকে তার দৃষ্ি, তবু মূলত তিনি সন্ন্যাসী--এ কথাটি তার 
চিঠিতে পরিস্ষুট ? অথচ এ সঙ্ল্যাসের একটি মুল আদর্শ 'জগদ্ধিতায়' 

১ বাণী ও রন] : ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম খণ্ড 
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_-আধুনিককালে যার নাম “বিশ্বপ্রেম” । স্বদেশ, স্বজাতি, সেইসঙ্গে 
সর্যমানবের প্রতি অপরিমেয় প্রেমের গভীর মন্ত্রধবনি তার চিঠিপত্রের 
মানস-পরিমগ্ডলে অনাহত সুরে বেজে চলেছে-__একটু কান পাতলেই 

শোনা যায়। এ প্রবন্ধে অবশ্য আমি কেবল বাংলায় লেখা চিঠিগুলির 
আলোচনা করব-_বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ওদেরই । 
ইংরেজি থেকে অন্ুবাদ-করা চিঠিগুলির সঙ্গে বাংলাসাহিত্যের 
পরোক্ষ যোগ । যদিও এই চিঠিগুলির অনুবাদে স্বামীজীর রচনাভঙ্গী 
যেভাবে অনুকৃত হয়েছে তা বিস্ময়কর । 

পৃথিবীর অনেক মহামানবের মতোই স্বামীজীর পত্রাবলী তার 
জীবনের ও অনুভূতিলোকের অনেক গুঢ় সংবাদ বহন করে এনেছে! 
এই পত্রাবলী তার জীবনীরচনার অপরিহার্য উপাদান । 

একদিকে অগাধ আত্মবিশ্বাস আর একদিকে স্থুগভীর মানবগ্রীতি 

_-এই ছুই সম্পদে তার চিঠিপত্রের ভাষা সমুজ্ল। চল্তি ভাষায় 

সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে “পরিব্রাজক” এবং “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” বই 
দুটিতে স্বামীজী বে অনায়াসকৃতিত্ব লাভ করেছেন, পত্রাবলীতে সেই 
কৃতিত্বের স্চন! ও পরিণতি ৷ তার ব্যক্তিজীবনের নানা মুহূর্তের রঙে 
রাঙানো এই চিঠিঙুলি আমাদের সুখহুংখময় অস্তর-চেতনার সঙ্গে 
অনায়াসে যোগস্থাপন করে। ধাঁদের উদ্দেশ্য করে এসব চিঠি তিনি 
লিখেছিলেন, আজ তাদের অপরিসীম সৌভাগ্যের কথা মনে হলে 
বিন্বন্ন জাগে। তার ব্যক্তিগত সান্নিধ্য ও আলাপের চেয়ে এই 
পত্রালাপগুলির মূল্যও যে কিছুমাত্র কম ছিল না_-একথ বেশ 

উপলব্ধি করা যায়। এই পত্রাবলীতে তার বৈহ্যতী-ব্যক্তিত্থের প্রত্যক্ষ 
স্পর্শ পাই। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সঙ্গে সঙ্গে অস্তরঙ্গ বিবেকানন্দকে 
পাওয়। যায় ভার “পত্রাবলীর"র পৃষ্ঠাতেই। 

১৮৮সর ৪ঠা জুলাই, তারিখে ্রমদাদাস মিত্রকে লেখা একটি 
চিঠিতে অক্ধ্যাসী' বিবেকানন্দের, অস্তদন্ের পরিচর--“আমার মাতা 
এবং ছুইটি জ্লাতা কলিকাতায় থাকে ।.. 'আমি.জোয্ঠ। মধ্যমটি এইবার 
ফাষ্ট আর্টদ পড়িতেছে, আর একটি ছোস্ট খন রুখন কর্গিকাতার 
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নিকট থাকিলে তাহাদের ছুরবস্থা দেখিয়া রজোগুণের প্রাবল্যে 
অহস্কারের বিকারম্বরূপ কার্যকরী বাসনার উদয় হয়। সেই সময়ে 
মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে। তাহাতেই লিখিয়াছিলাম, মনের অবস্থ! 
বড়ই ভয়ঙ্কর ।...কিছুর্দিন কলিকাতায় থাকিয়া তীহাদের সমস্ত 
মিটাইয়৷ এদেশ হইতে চিরদিনের মতো! বিদায় হইতে 'পারি, 
আশীর্বাদ করুন -_'আপূর্যমাণমচলপ্র তিষ্ং সমুত্রমাপঃ 8০০. 

আশীর্বাদ করুন যেন আমার হৃদয় মহা এশবলে বলীয়ান হয় এবং 
সকল প্রকার মায়া আমা হইতে দুরাপহত হয়--501 ৬০ 18৬৩ 

021) 00 006 00959101700 12950 1910 100) 05) 210 6121 

05 50:21280) 1226 ত০ 10621: 16 01200 0280. £৯100217 

[00160961017 0৫ (011050-+ 

“তুমি আসিতে পারিবে ন! জানিয়া ছুঃখিত হইলাম। 
দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল, তোমাকে সমধিক ভালবাসি বলিয়া বোধ 
হয়। যাহাই হউক, এ মায়াও আমি কাটাইবার চেষ্টা করিব ।”২ 

স্বামী অথগ্ডানন্দকে লেখা এই পত্রাংশটুকু সন্ন্যাসী গুরুত্রাভার 
প্রতি কী অমেয় ভালবাসার বাণী বহন করে এনেছে, অথচ এ বন্ধনও 
সন্ন্যাসীকে মোচন করতে হবে! ভগবান বুদ্ধের জীবনেও দেখি ত্যাগ 
তো প্রেমেরই নামাস্তর। এ চিঠিরই আরেক আশে বুদ্ধপ্রসঙ্গে 
জন ধর্ম উপনিষদে জাতিবিশেষে বদ্ধ হ্ইয়াছিল। বুদ্ধদেব 
তাসঠারইঁ'্বার ভাঙ্গিয়া সরল কথায় চলিত ভাষায় খুব ছড়াইয়াছিলেন। 
5 তাহার মহত্ব বিশেষ কি? ভাহার মহত্ব 10, 1515. 10101381169 
আসর (তাহার অতুলনীয় সহানুভূতিতে )। তাহার ধর্মের যে 
সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রভৃতি গুরুত্ব, তাহা! প্রায় সত্যই. বেদে: 
আছে. নাই-ভাহার $::51150 এবং 5৪:5 যাহা জগতে আর হইল 
না।.. বুঝব আমার ইস, আমার ঈশ্বর । তাহার, ঈশ্বরবাদ : নাইস. 

১ বাদী ও রচনা: ৬ খণ্ড: পৃঃ ২৮. 
হু তন্দেধ : পৃ* ৩১৩-৩১৫ 
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তিনি নিজে ঈশ্বর, আমি খুব বিশ্বাস করি। কিন্তু ইতি করিবার শক্তি 
কাহারও নাই 1৮১ 

ঠিক তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধেও তার অনুভূতি-_“* 'রামকৃষ্ণের 
জুড়ি আর নাই; সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে 
[1762056 95100265 ( প্রগাঢ় সহানুভূতি ) বদ্ধজীবের জন্ত এ 

জগতে আর নাই ।''তাহার জীবদ্দশায় তিনি কখনও আমার প্রার্থনা 
গরমঞ্ুর করেন নাই-_-আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষম! করিয়াছেন-_-এত 
ভালবাসা আমার পিতামাতায় কখনও বাসে নাই ।”২ ব্যক্তিগত 
অনুভূতির মানদণ্ডে তিনি নিঃসংশয় হয়েছিলেন যে+_-“[.0ড2 19 0126 
£৪5 6০9 21] 056 950:505 0£ 06 8012156.” দেবধি নারদের 

ভক্তিস্ত্রে আছে--তিনি অনির্চনীয় প্রেমন্বরূপ ; 'মহাকবি দাস্তে 
অনুভব করেছিলেন--4[,0০৮০ (0286 29055 50135 210 50815? | 

জীবনশতদলের মধুস্থলী এই অনির্ধচনীয় প্রেমসত্তারই শুভ্র ও সুন্দরতম 
বিকাশ বুদ্ধ ও রামকৃষ্ণের মতো! মহামানবদের জীবনে । বিবেকানন্দের 
দৃষ্টিতে তাই এরাই মানবজাতির আদর্শ তার মানস-আকাশের 
প্রবজ্যোতি। 

মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শের মানদণ্ড হিসাবে তিনি এ অতুলনীয় 
সহাম্ুভূতিকেই বুঝতেন বলে 'জীবে দয়া'র স্থলে “জীবে প্রেম' তীর 
জীবনে নূতন পন্থা নির্দেশ করেছিল। আমেরিকা থেকে স্বামী 

রামকষ্চানন্দকে লিখলেন-__ 
“মনে কর, কতকগুলি আানী দেন সয়ে গীয়ে দে ছে 

.কোন কাম করে? তেমনি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীধু" সন্্যা্সী 
গ্রামে গ্রামে বিদ্া বিতরণ করে বেড়ার, নানা উপায়ের নানা কথা, 

039 : 0906) 8196 ইত্যাদি সহায়ে আচগ্ডালের উন্নতিকল্পে 

বেড়ায়, তা হলে কালে মঙ্গল হতে পারে কি না '”৩ 

৯ বাণী ও রচম : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩১৩-৩১৫ 
২ তদের : পৃঃ ৬২*-৩২১ 

ও দেব ২ পৃঃ ৪১২ 
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কিন্ত সাধারণ মানুষের প্রতি এই সহানুভূতি কেবল চিন্তনীয় তত্ব 
নয়। বিগ্ভাসাগর ও বিবেকানন্দের জীবনে আমরা অনুভূতিকে কর্মে 
রূপান্তরিত করবার যে প্রবল প্রাণশক্তি দেখি তা উনবিংশ ও বিংশ 

উভয় শতাব্দীর বাঙালীর পক্ষেই অনন্য আদর্শ । সেই প্রবল কর্মশক্তির 

উদ্দীপনা তার পত্রাবলীতে বারংবার প্রকাশিত-_“[6 বন ০৮৪: 
51021017757 ০0720806100, 15 0686 ( চিরসনপ্রসারণই জীবন 

সক্কোচনই মৃত্যু। ) যে আত্মস্তরি আপনার আয়েস খুঁজছে, ধুঁড়েমি 

করছে, তার নরকেও জায়গা নেই। যে আপনি নরকে পর্যস্ত:গিয়ে 

জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষণের পুত্র _ইতরে 
কৃপণাঃ ( অপরে হীনবুদ্ধি ) 

কাজ করতে গেলেই বাধা আসে । বিশেষ করে বাঙালী শিক্ষিত- 

মন্যের কাছে অন্যের নেতৃত্ব অসহনীয় । “এ 1০810555 (ঈর্ষা), এ 

819921706 ০ ০0121011760 ৪০6102 ( সম্মিলিতভাবে কাজ করার 

শক্তির অভাব) গোলামের জাতের 1)90916 (স্বভাব); কিন্তু আমাদের 
ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করা উচিত।”২ এই ঈর্যযার অনলে রামমোহন; 
বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ সবাইকে দগ্ধ হতে হয়েছে--আজ 
অবধি এই স্বভাবটি ছাড়তে না পেরেই আমর! নেতৃহীন হয়ে আছি। 

কিন্তু বিবেকানন্দের সমালোচনা তে। ভাঙনমুখী নয়, গড়নমুখী | 
তাই নবষুগের কর্মপন্থা নির্দেশ করে লিখেছেন-_“পড়েছ, 'মাতৃদেবে 
ভৰ পিতৃদেবো ভব" আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব? 'মূর্খদেবো। ভব'-_ 

দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী। কাতর ইহাব্নাই তোমার দেবত1 হউক, ইহাদের 
সেবাই পরমধর্ম জানিবে 1৮৩ 

সত্যিকার অধ্যাত্বধর্মচেতনা ভারতবর্ষের কয়জনের আছে তা. 

সন্দেহের সন্দেহের বিষয়, কিন্ত ধর্মের নাম করে সামাজিক নিপীড়নের বেলায় 

১ ৯ স্বামী রামকফানন্দকে লেখা ১৮৯৪ (গ্রীষ্মকাল )-এর চিঠি; বাদী ও রচনা : 
. ছষ্ঠ খণ্ড ; পৃঃ ৪৫৭. . 
২ তদের £ারিখ-১৮৯৪ . বাণী ও রচনা : পা; পৃঃ ২৭. মির 

| ও স্বামী অথগ্তানন্দকে লেখ! ১৮৯৪ এর চিঠি : ; বাধ ও রচল। দম খণ্ড; পৃঃ৩, 



স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী ১১৭ 

আধ্যাত্মিকতার দোহাই দেওয়াট। এদেশের রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল । 
দেখে শুনে স্বামীজীর মস্তব্য--“ধর্ম কি আর ভারতে আছে দাদ ! 
জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ সব পলায়ন। এখন কেবল আছে 
ছু'তমার্গ, আমায় ছু*য়ো না, আমায় ছু*য়ো না! ছুনিয়। অপবিত্র, আমি 

পবিত্র । ' সহজ ব্রহ্মজ্ঞান ! ভাল! মোর বাপ! হে ভগবান ! এখন 
ব্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্বভূতেও নাই, এখন 
ভাতের হাঁড়িতে ।”১ 

এই ছু'ত্মার্গী সামাজিক আচার যে ধর্ম নয়। উপনিষদ-প্রতিপাদিত 

সত্যই ষে হিন্দুধর্মের আসল রূপ এ কথাটি রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ 
অবধি বেদাস্তচর্চার মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীব সেবামূলক কর্মশক্তিকে 
অনেকখানি উদ্ধ,দ্ধ করেছে। এই পটভূমিতে বিবেকানন্দের আর একটি 
পত্রাংশ প্মরণীয়-_ 

“আমি একমাত্র কর্ম বুঝি পরোপকার, বাকি সমস্ত কুকর্ম। তাই 
শ্ীবুদ্ধদেবের পদানত হই ।-.'ব্রহ্ধাদি স্তস্থ পর্যন্ত প্রাণী কালে জীবন্ুক্তি 
প্রাপ্ত হবে এবং আমাদের উচিত সকলের সেই অবস্থা পেতে সহায় 

হওয়া । এই সহায়তার নাম ধর্ম, বাকি অধর্ম 1২ 

আর এই পরোপকারের জন্য যে বিপুল প্রাণশক্তি চাই, তার জদ্য 
প্রয়োজন অনস্ত আত্মবিশ্বাস । বিবেকানন্দ তো সেই আত্মবিশ্বাস ' ও 

শ্রদ্ধারই জ্বলন্ত বিগ্রহ। “যে বলে আমি মুক্ত সেই মুক্ত হবে| যে 
বলে আমি বন্ধ' লে বন্ধহবে। দীন হীন ভাব আমার মতে পাপ 

এবং অজ্ঞতা ।'*.ঘে সদা আপনাকে হূর্বল ভাবে, দে কোনোকালে 

বলবান হইবে না, যে আপনাকে সিংহ জানে সে “নিগচ্ছত্তি জগজ্জালাং 
পিঞ্তরাদিব কেশরী।”৩ এই পাশযুক্ত কেশন্নীর নির্ভয় বিচরণের মহিমা 
বিবেকানন্দের ব্যক্তিসত্তার প্রতীক। আমাদের জাতীয় চরিতের 
পনর ৬ 

১. স্বামী ত্রন্ধানন্দকে লেখা ১৮৯৪ সালের চিঠি : বানি ও রচনা 
খ্ম খণ্ড : পৃঃ ৫১-৫২ 

২৬, বাম: রামরাননকে দেখ সাবের চিঠি: বাধ ও রচনা: 

গ্ খণ্ড £ পৃঃ ১২১১২২ | 



১১৮ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

নিবীর্ষতাকে তিনি এই অভয়মন্ত্রে উদ্বোধিত করতে চেয়েছিলেন-__ 

ভার ইংরেজী, বাংল! সব জাতীয় রচনার মধ্যেই বারংবার এই 
নির্গভকতার উপর জোর দেওয়ার ভাব দেখতে পাই। স্বামী 

রঙ্গানন্দজীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন--“. "আসল 
কথা এ কাপুরুষত্বের চেয়ে পাপ নেই ; কাপুরুষের উদ্ধার নী এর 
নিশ্চিত। আর সব সয়, এটি সয় না। ওটি যে ছাড়বেন! 

আমার আর সপর্ক দল কি-একবা গে দা জে মাত 

হবে-. তবে মানুষ ।---কাপুরুষ দয়ার আধার !”৯ 
স্বামী বিবেকানন্দের মানস-পরিমগলে ছুটি দেবতার-_বন্তত একই 

দেবতার ছুটি রূপ আমরা দেখতে পাই। একজন “উমানাথ সর্বত্যাগী 
শহর” আর একজন “মাতৃরূপা কালী”। শ্মশানচারী এই ছুই দেবতার 
মধ্যে তার বৈরাগ্যপৃত শাক্তচেতনার ঘনীভূত প্রকাশ । রবীন্দ্রনাথের 
কল্পনায় আমরা ত্যাগ ও ভোগের; স্থগ্ি ও প্রলয়ের সম্মিলিত প্রকাশ 
দেখি 'নটরাজা-প্রতীকের মাধ্যমে । তার 'ন্বত্যের তালে তালে' 

'তপোভঙ্গ' প্রভৃতি গান ও কবিতা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । বিবেকানন্দের 
'নাচুক তাহাতে শ্যামা? ৪11 61১০ 100521 প্রভৃতি কবিতায় আমর! 

শক্তিরূপিণী জগন্মাতার প্রকাশ দেখি। পত্রাবলীতেও জগন্মাতার 

নামোচ্চারণ করে আত্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ করার প্রয়াস দেখি-_“আমি 
মায়ের দাস, তোমরা মায়ের দাস--আমাদের কি নাশ আছে, ভয় 

আছে? অহঙ্কার যেন মনে না আসে, ভালবাস যেন না যায় মন 
থেকে । তোমাদের কি নাশ আছে! মাভৈঃ! জয় কালী! জয় 
কালী 1” 

মহাশভি উপারক বিবেকানদ উপরি করোটি জিত দে 
আবার শক্তিসঞ্চার করবার জন্য প্রয়োজন নূতন ধরনের শিক্ষার্শ-_ 
“কেবল শিক্ষা, শিক্ষা শিক্ষা! . ইউরোপের বন নগর পর্যটন করিয়া 
_আহাদের দিনের সুখসকছ্দ ও বি দেখিয়া আমাদের গরীবদের 

| 5 ।. 89২. সামী অন্ানবকে লেখা ২শে নভেম্বর ১৮৪৪ তারিখের চিট: 
| এএহাদী ও রচন : : জষ ধণ্ড : পৃ ৮০০৮১. 



স্বামী বিবেকানন্দের পল্জাবলী দর 

মনে রাখিয়। অশ্রজল বিসর্জন করিতাম, কেন এ পার্থক্য হইল? 
শিক্ষা, জবাব পাইলাম । শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়বলে 
অস্তনিহিত ত্রহ্ম জাগিয়া' উঠিতেছেন ; আর আমাদের ক্রমেই তিনি 
সঙ্কুচিত হচ্ছেন । নিউয়র্কে দেখিতাম [7191) 00100150 ( আইরিশ 

উপনিবেশবাসী) আসিতেছে ইংরেজ-পদ-নিগীড়িত, বিগতন্্রী, হাতসবন্ব, 
মহাদরিত্র, সহামুর্খ _সম্বল একটি লাঠি ও তার অগ্রবিলম্বিত একটি 
ছেঁড়া কাপড়ের পুণ্টুলি। তার চলগন সভয়, তার চাউনি সভয়। ছমাস 

পরে আর এক দৃশ্ট-_সে সোজা হয়ে চলছে, তার বেশভূষ বদলে 
গেছে। তার চাউনিতে, তার চলনে আর সে “ভয় ভয়' ভাব নাই; 
কেন এমন হল? আমার বেদাস্ত বলছেন যে এ [17912109া2কে তার 

স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধো রাখা হয়েছিল-_সমস্ত প্রকৃতি একবাক্যে 
বলছিল “প্যাটট তোর আশা নাই, তুই জন্মেছিস্ গোলাম, থাকৰি 
গোলাম 1” আজন্ম শুনতে শুনতে প্যাট-এর তাই বিশ্বাস হল, নিজেকে 
প্যাট হিপনটাইজ করলে যে, সে অতি নীচ; তার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হয়ে 
গেল। আর আমেরিকায় নামিবামাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠল-_ 
“প্যাট তুইও মান্ুষ। আর আমরাও মানুষ, মানুষেই ত সব করছে, 
তোর আমার মত মানুষ সব করতে পারে, বুকে সাহস বাধ!” প্যাট 
ঘাড় তুল্লে। দেখলে ঠিক কথাই ত; ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন, 
স্বয়ং প্রকৃতি যেন বল্লেন, “উত্তিঠত জাগ্রত” ইত্যাদি ।”১ 

আইরিশ লোকটির এই উদাহরণের মধ্য দিয়ে বেদাস্তের শিক্ষাকে 

বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করার কী আশ্চর্য উদাহরণ তিনি জীবস্তভাষায় 

ফুটিয়ে তুলেছেন। পাশ্টাত্যের এই রজো গুণাত্বক শক্তিকেই তিনি 

নিদ্িত ভারতবাসীর স্থৃপ্ত চেতনায় সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। 

কিন্তু ভার কাছে রজোগুণের অর্থ-তৃপ্তিহীন সম্ভোগ নয়, 'পরহিতাক়া 
সর্বস্ব সমর্পণের আনন্দ । সমগ্র স্বদেশী যুগ জুড়ে বাঙালী 
যুবকদের আত্ম-দানের আদর্শে এই রজোগুণের আহ্বানকেই আমরা 

১ “্ভায়তী'-সম্পীধিকাকে লেখা ২৪শে এপ্রিল, ১৮৯৭ তারিখের চিঠি : 

বাণী ও রচনা! এম খণ্ড: পৃঃ ৩২৬-১২৭ 



১২০ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

সফল হতে দেখেছি । রামকঞ্চসজ্ৰের কর্মীদের মধ্যে আজও 
দেখছি | 

তার বন্ছুবিস্তৃত জীবনানুভূতি এমনি করে প্রেমের কেন্দ্রবিন্দু থেকে 
সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়েছে । প্রথমেই কেউ সর্বস্বত্যাগ করে নিষ্কাম 

সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারে না । প্রথমে ব্যক্তিগত! ভালবাসা, 
তারপর দেশগত প্রেম, বিশ্বানুভৃতি তারও পরের কথা । 

“একটিকে নিঃস্বার্থ ভালবাসতে শিখতে পারলে ক্রমে বিশ্বব্যাপী 

প্রেমের আশ! করা ঘায়। ই্টদেবতাবিশেষে ভক্তি হলে ক্রমে বিরাট 

ব্রন্মে গ্রীতি হইতে পারে । 

“অতএব একজনের জন্টে আত্মত্যাগ করতে পারলে তবে সমাজের 

জন্য ত্যাগের কথা কহ। উচিত, তার আগে নয়, সকাম থেকেই নিষ্কাম 

হয়। কামনা না! আগে থাকলে কি কখন কাহার ত্যাগ হয়? আর 

তার মানেই বা কি? অন্ধকার ন। থাকলে কি কখন আলোকের 
মানে হয়? 

“সকাম, সপ্রেম পুজাই প্রথম । ছোটর পুজাই প্রথম, তারপর 
আপন! আপনি বড় আসবে ।”১ 

ব্যক্তিপ্রেম থেকে বিশ্বপ্রেমের এই প্রতিটি ধাপ উত্তীর্ণ হবার মূল্য 
মানুষকে দিতে হয় কঠোর বেদনা, কঠিনতর সাধনার মধ্য দিয়ে। 
হুঃখের ভয়ে যে পিছিয়ে আসে তার “অম্বতত্ব বৃথা আকিঞ্চন।” “ক্ষীর 

ননী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে এক ফোটা চোখের জল কখনও ন৷ 
ফেলে কে কবে বড় হয়েছে; কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছিল? 
কাদতে ভয় পাও কেন? কাদো। কেঁদে কেদে তবে চোখ সাফ হয়, 
তবে অন্তরৃ্টি হয়, তবে আস্তে আস্তে মানুষ জন্ত গাছপালা দূর হুয়ে 
তার জায়গায় ব্রহ্মদর্শন হুয়।”২ 

স্বামীজীর বিখ্যাত “বাঙলা! ভাষা” প্রবন্ধটিতে চলতি গত সন্ধে 
ভার্ন অভিমত-_“ম্বাভাবিক' যে ভাষায় মনের ভাব আময়! প্রকাশ 

১৯ ২ শ্রীমতী মৃগালিনী বন্থকে লেখা ২৩শে ডিলেম্বর ১৯০৭ বির 
'চিঠি :: বাণী ও রচনা : ৮ম খণ্ড; পৃঃ ১৭৯ হি 
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করি, যে ভাষায় ক্রোধ ছঃখ ভ্যলবাস! ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে 
উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই ন1; সেই ভাব সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত 
ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন অল্পের মধ্যে অনেক। 

যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন তেমন কোন তৈরী 

ভাষা কোনও কালে হবে না।”১-_ভাষান্ন এ আদর্শ সবচেয়ে বেশী 

প্রমাণিত হয়েছে তার পত্রাবলীতে। পত্রাবলীর রচনাভঙ্গীই 
ন্বামীজীর মানসভঙ্গীর পরিচায়ক ;__সে মানস ত্যাগে, প্রেমে, বীর্ষে, 

রনমাৃষ্বিতে সমুজ্জল/__মানবাত্মার অনস্ত যাত্রাপথে শাশ্বতসত্যের 
চিরস্তন দিশারী ৷ 

প্রথম থেকে শেষ অবধি তার পত্রমালায় এক প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের 

আবির্ভাব পাঠককে আচ্ছন্ন করে থাকলেও আনন্দে বেদনায় পরিহাসে 

অশ্রজলে একাস্ত অন্তরঙ্গরূপেও তিনি আমাদের কাছের মানুষ হয়ে 
দাড়ান । মাঝে মাঝে তাকে অশান্ত, অধীর মনে হওয়া স্বাভাবিক | 

হয়তো৷ বিপুল কর্মভার ও সে অনুপাতে সীমাবদ্ধ জীবনকালের 
সচেতনতাই তাকে এতো অস্থির করে তুলেছে। সেইসঙ্গে পরপদানত 
স্বদেশবাসীর বেদনা, এমন কি জগতের যত নিরধাতিত মানুষের 

হাহাকার সবই তার অন্তরাত্মাকে বিদ্রোহী চঞ্চল করে তুলেছে। কিন্তু 
সব বিদ্রোহ অবশেষে জগত্রহস্তের অন্তরালে ইচ্ছাময়ীর অপার 
ইচ্ছাসমুদ্রের সামনে এসে স্তব্ধ হয়ে গেছে। কর্মে ও ধ্যানে, সংগ্রামে 
ও সাধনায়, আপাত রূঢ়তায় ও পরমকল্যাণকামনায়। ব্বদেশ-স্বজাতি- 

গ্রীতিতে ও বিশ্বমানবিকতায়--যে অসঙ্গতির সম্ভাবনা সে সবই. 

বিবেকানন্দের তীব্র ব্যক্তিত্বে বিগলিত হয়ে দিব্যবাণীর রূপলাভ 

করেছে। বিবেকানন্দ-বাণীর মণিভাগ্ডার তার পত্রাবলী । এই বাণীর 
অন্তরে বয়েছে ভার মতো। নরেন্র-্যক্তিত্বশালী যুগনায়ক। 

খুরুভ্রাত স্বামী শিবানন্দকে লেখা একটি চিঠিতে স্বামীজীর নিজন্য 
ব্যক্রিস্থেরই প্রতিচ্ছবি_-“জগং উচ্চ উচ্চ নীতির (00১20129) জন্য 

আদৌ ব্যস্ত নয়) তারা যাকে পছন্দ করে তার কথা ধৈর্যের সঙ্গে 

১.২+শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০. তারিখে উদ্বোধন" -দস্পাদককে বেখা প্জাংশ, 
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শুনবে, তা যত অসারই হোক না কেন-_ কিন্তু ধাকে তারা পছন্দ করে 
না, তার কথ। শুনবেই না।-."যদি শাসন করতে চাও, সকলের গোলাম 
হয়ে যাও। এই হল আসল রহস্ত । কথাগুলি রুক্ষ হলেও ভালবাসায় 
ফল হবেই। যে-কোন ভাষার আবরণেই থাকুক না কেন, ভালবাস। 

মান্থুষ আপন হতেই বুঝতে পারে ।”১ 
শিষ্য ও গুরুভাইদের কাছে লেখা অনেক চিঠিতেই, 

তীব্র আক্রমণাত্মক ভাষ। ব্যবহার করেছেন, তার অন্তমিহিত 
ভালবাসার সুরটি তারা অনায়াসেই ধরতে পারতেন বলেই এই সব 
পত্র তাদের আদর্শগত প্রেরণার অমূল্য পাথেয় হয়ে উঠেছিল। এ 
জাতীয় পত্রের ছ্'একটি উদাহরণ_-“ঘদি ভাল চাও তো 

ঘণ্টাফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নর- 

নারায়ণের__-মানবদেহধারী হরেক মানুষের পুজো করগে-_বিরাউ আর 
স্বরাট। বিরাটরূপ এই জগৎ, তার পুজে। মানে তার সেবা_-এর নাম 
কর্ম; ঘণ্টার উপর চামর চড়ানে। নয়, আর ভাতের থাল! সামনে ধরে 
দশ মিনিট বসব কি আধ ঘণ্টা ব'সব__এ বিচারের নাম “কর্ম” নয় 
ওর নাম পাগলা-গারদ। ক্রোর টাক! খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের 
ঠাকুরঘরের দরজ। খুলছে আর পড়ছে । এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, 
তে! এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো. এই ঠাকুর আটকুড়ির বেটাদের 
গুদ্টির পিণ্ডি করছেন.; এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অল্প বিনা, বিষ্তা বিনা মরে 
যাচ্ছে । বোস্বায়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাসপাতাল বানাচ্ছে 

মানুষগুলো মরে বাক। তোদের বুদ্ধি নাই যে, এ কথা বুঝিস-- 
আমাদের দেশের মহা ব্যারাম-_-পাগলা-গারদ দেশময় 1” 

স্বামীজীর আমেরিকাবাসকালে এদেশী গোঁড়া পণ্ডিতের দূল ধখন 
তার সমুদ্রযাত্রাঃ ' আচারবিচারের প্রতি উপেক্ষা প্রভৃতি নিয়ে 
সমালোচনা শুরু 'করেন। সেই সময়কার একটি চিঠিতে তার নির্মম 
রতকষিয়_“রাখালকে বলবে, লোকে বা হয় বলুক গে “লোক নী 

৯.এপেছের এইপকংশটি অহবার। বাদী ও রচনা: ৭য খণ্ড; পু 
রন ঈঠিয গুরুভাইদের উদ্দেশে ১৮০৪. পালের প্র : : তদের ; পৃ ৪৮. 
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পোক'। ভাবের ঘরে তোমাদের চুরি না থাকে এবং 76941092;-এর 
দিক মাড়াবে না। 0:4:০৭০% ( গৌঁড়া ) পৌরাণিক হিন্দু আমি 

কোন কালে ; বা আচারী হিন্দু কোন কালে? [ 0০ 1306 70996 

৪9059. (আমি তেমন কোনে। ভান করি না|) বাঙালীরাই আমাকে 

মানুষ করলে? টাকাকড়ি দিয়ে পাঠালে, এখনও আমাকে পরিপোষণ 
করছে--অহ্ হ!!! তাদের মন জ্ুগিয়ে কথা বলতে হবে- না ? 

বাঙালীরা কি বলে না বলে, ওসব কি গ্রাহর মধ্যে নিতে হয় নাকি ? 
ওদের দেশে বারে! বছরের মেয়ের ছেলে হয়। ধার জন্মে ওদেশ পবিত্র 

হয়ে গেল, তার একটা সিকি পয়সার কিছু করতে পারলে ন' 
আবার লম্বা কথা! বাঙাল! দেশে বুঝি যাব আর মনে করেছ? ওরা 
ভারতবর্ষের নাম খারাপ করেছে ।”১ অথচ এই 'বাঙালী'র বুদ্ধিবৃত্তি 
ও কল্পনাশক্তি সম্বন্ধে স্বামীজীর কত উচ্চধারণা ।২ আসলে বাঙালীর 

তথ! ভারতবাসীর মজ্জাগত তমোগুণের বিরুদ্ধেই স্বামীজীর রজো- 
গুণাদর্শের সংগ্রাম । সঙ্ঘ-স্থাপনে নিয়মানুবত্তিতা ও আজ্ঞাবহতার 

গুরুত্বসম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে স্বামীজী লিখেছেন-_ 
«প্রভু তোমাদের সতবুদ্ধি দিন ! ছু-জন জগন্নাথ দেখতে গেল-_ 

একজন দেখলে ঠাকুর, আর একজন দেখলে পু*ই গাছ!!! বাপু হে 
তোমর! সকলেই তার সেবায় ছিলে বটে, কিন্ত যখনই মন ফুলে 

আমড়া গাছ হবে, তখনই মনে ক'রো যে, ধাকলে দিনে প্রকাশ হ'ত। 
তিনি নিজেই বলতেন, নাচিয়ে গাহিয়ে তার! ননকে' যাইবে--এ 
নরকের মূল 'অহঙ্কার'। “আমিও যে, ও-ও সে--বটে রে মধো ?' 
'আমাকে তিনি ভালবাসতেন" _হাঁয় মধুরাম, ত1 হলে কি. তোমার এত 

হুর্গতি হয় 1...এখনও উপায় আছে সাবধান 1৮৩ শ্রীরা মকৃষণ-সম্তানদের 

১ রাগী ১৮৯৫ সালের পজ 2. '€' রচন1 : 

গম খণ্ড ;পুঃ ১৬৮-১৬৯ 

৯. সঃ ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৬ সালে “কলিকাতা তিদলনের উত্ত 
ব্ৃতা : বাদী ও রচনা: ৫ম খণ্ড : পৃঃ ২১৫ 
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১২৪ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

মধ্যেও কোনো অহংভাবৰ পাছে এসে পড়ে, নেতৃত্বের বাসন! পাছে 
তাদের ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে, এ বিষয়ে স্বামীজী তান্প পত্রাবীতে 

' বার বার করে সাবধান করে দিয়েছেন । 
স্বদেশ ও বিশ্বের কল্যাণত্রতে শ্রীরামকৃষ্স্তানদের বিশেষ ভূমিকা 

সম্বন্ধে সচেতন স্বামীজী তার গুরুভাইদের অস্তমিহিত জাগরণের 
সঙ্কল্লে কী ছুরন্ত প্রাণশক্তির আধারে পরিণত, তার উঁদাহরণ-_ 
“সমাজকে জগতকে ০1০০0 (বৈহ্যুতিক প্রেরণাপূর্ণ ) করতে হবে। 

বসে বসে গগ্নিবাজি আর ঘণ্টা নাড়ার কাজ? ঘণ্টা নাড়া গৃহস্থের 
কর্ম ।..'তোমাদের কাজ 015001১0001) 81১0 01008686100 01 

0100£176 ০:০16105. (চিন্তাপ্রবাহ প্রচার ও সঞ্চার করা । ) তাই 

যদি পারো, তবে ঠিক, নইলে বেকার । রোজকার ক'রে খাওগে-.” 

"1106 15 6৮0 2802181706) ০0007060010 10 06207. 

( জীবন চির প্রসারণশীল, সংকোচনই মৃত্যু । ) যে আত্মস্তরি আপনার 
আয়েস খুঁজছে, কুঁড়েমি করছে, তার নরকেও জায়গা নাই। যে 
আপনি নরকে পর্যস্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই 
রামকৃষের পুত্র_ইতরে কপণাঃ। যে এই মহা! সন্বিপূজার সময় 
কোমর বেঁধে খাড়। হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তার সন্দেশ বিতরণ 
করবে, সেই আমার ভাই সেই তার ছেলে, বাকি যে তা না পারো-_ 
তফাত হয়ে যাও এই বেলা ভালোয় ভালোয়।” 

“-""এই কথাটা খালি বলছি, যে যে এই চিঠি পড়বে, তাক ভিতর 
আমার 9111 আসবে, বিশ্বাস কর।”১ 

বিবেকানন্দ-সাহিত্যের অধিকাংশ এমনি প্রেরণামগ্ডিত হলেও 
'পত্রাবলী'র মতো! এতো প্রত্যক্ষ প্রাণশক্তির উদাহরণ তার রচনায়ও 
অস্থাত্র ছুর্গভ। শ্ীরামকষ্চপ্রেরণায় তার শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ 
কেমন করে বিকাশের পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে, পত্রাবলীর 
ধারাবাহিক ইতিহাসে তারই স্বাক্ষর । 

- ৯. সথামী ছামকফানদকে লেখা ১০৯ শীকালের টিটি বা জনা 
খা? পৃঃ ৩৬৬-৪৬৭ 



স্বামী বিবেকানন্দের পঞজাবলী | ১২৫ 

“যে যা বলে বলুক, আপনার গোয়ে চলে যাও।--ছুনিয়া তোমার 
পায়ের তলায় আসবে, ভাবনা নেই | রলে--একে বিশ্বাম কর, ওকে 

বিশ্বাস কর ; বলি প্রথমে আপনাকে বিশ্বাস কর দিকি। “7৪৮০ 
99101) 17 90015218) 21] 00৬61: 19 17 5০00. 13০ ০0175010013 

270 00105 16 000 (নিজের উপর বিশ্বাস রাখ, সব শক্তিই তোমার 

অন্তরে । সচেতন হয়ে সেই শক্তিকে প্রকাশ কর। ) বল্ আমি সব 
করতে পারি। নেই নেই বললে সাপের বিষ নেই হয়ে যায়'। 
খবরদার 2০ “নেই নেই? ; বল্-্থ্য হ্যা, “সোহহং সোইহং" 1”১ 

এই চিঠিরই কিছুট। আগে স্বামীজী আত্মসতো প্রতিষ্ঠিত বীরের 
আদর্শরূপে “নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী- জগৎপাশুক্ত 
নির্ভয় কেশরীকে স্থাপন করেছেন। 'পত্রাবলী' আমাদের মানস- 

অনুধ্যানে বিবেকানন্দের সেই দৃপ্ত ব্যক্তিত্বকে সবচেয়ে উজ্জল করে 
তোলে। এ ব্যক্তিত্বের মূলে রয়েছে বেদাত্তশাস্ত্রম্থনের ফলে লব্ধ 
মন্ত্র 'অভীঃ | তত্বতঃ এই 'অভীঃ? ও 'সোইহম্ একই সত্যের এপিঠ 

ওপিঠ। সেই সঙ্গে স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষই নিখিলমানবকে এই 

অমুতসত্যের বাণী শোনাবার ভারপ্রাপ্ত । আজকের ভারতের দৈন্যা 

দুর্দশা স্বীকার করে নিয়েই তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের প্রাণমন্ত্র সঞ্চার 

করতে হবে। এ দেশের মহত্বম ভাবসত্যের জয়গান করেও স্বামীজী 

জানতেন, “কৃতকর্মত। (01900109811 ) আদৌ নাই।” 

“উদ্দেশ্য অনেক আছে, উপায় নাই। আমাদের মন্তক আছে, 

হস্ত নাই। আমাদের বেদাস্ত-মত আছে, কার্ষে পরিণত করিবার ক্ষমত! 

নাই। আমাদের পুস্তকে মহাসাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্ধে 

মহাভেদবুদ্ধি। মহা নিঃন্ার্থ কর্ম ভারতে প্রচারিত হইয়াছে, কিন্ত কার্ধে 
আমর! অতি নিন, অতি হৃদয়হীন, নি্ের মালপিও পরী ছড়া 
কিছুই ভাবিতে পারি না । 

“তখাপি উপস্থিত অবস্থার মধ্য দলাই কেবল কার্ষে অগ্রসর হইতে 

১ বানী রামিকমাননাকে দেখা ২৫ লেপ্টে, ১৮৯৫ জানা চি: 
বাণী ও বচন: ; ক খওড; পৃঃ. ৪৮৯ এ ৃ | 



১২৬ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

পারা যায়, অন্য উপায় নাই। ভাল-মন্দ-বিচারের শক্তি সকলের 
আছে, কিন্তু তিনিই বীর, যিনি এই সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ ও ছুঃখপূর্ণ 

সংসারের তরঙ্গে পশ্চাৎপদ ন! হইয়া, একহস্তে অশ্রুবারি মোচন করেন 

ও অপর অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন। একদিকে 
গতানুগতিক জড়পিগুবৎ সমাজ? অন্য দিকে অস্থির ধৈর্যহীন 'গ্রিবর্ষণ- 

কারী সংস্কারক ; কল্যাণের পথ এই হছইয়ের মধ্যবর্তী । রা 

শুনিয়াছিলাম, সে দেশের বালিকাদের বিশ্বাস এই থে, যদি 
ক্রীড়াপুত্তলিকাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাস! যায়, সে জীবিত হইবে । 
জাপানী বালিক কথনও পুতুল ভাঙে ন1।.'"আমারও বিশ্বাস যে, যদি 
কেহ এই হতশ্রী বিগতভাগ্য লুপ্তবুদ্ধি পরপদদলিত চিরবুভুক্ষিত 
কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, 
তবে ভারত আবার জাগিবে 1”১ 

কিন্তু ভারতে গণজাগরণের আন্দোলন গড়ে ওঠা সময়সাপেক্ষ। 
কারণ-_“যে আত্মপ্রত্যয় বেদাস্তের ভিত্তি, তাহা! এখনও ব্যবহারিক 
অবস্থায় কিছুমাত্রও পরিণত হয় নাই। এই জন্যই পাশ্চাত্য প্রণালী 
অর্থাৎ প্রথমতঃ উদ্দিষ্ট বিষয়ের আন্দোলন, পরে সকলে মিলিয়া কর্তব্য 
সাধন, এ দেশে এখনও কলদায়ক হয় না ; এইজন্যই আমর! বিজাতীয় 

রাজার অধীনে এত অধিক স্থিতিশীল বলিয়। প্রতীত হই ।”২ 
'দরিত্র নারায়ণে'র সেবার পরবর্তাঁ অধ্যায় তাই মূর্খদেবে'র 

উপাসন! | শিক্ষা অর্থে তত্বমূলক বাঁ ভাবমূলক শিক্ষা শুধু নয়, 
ব্যবহারিক; অর্থকরী ও জীবনসংগ্রামের উপযোগী শিক্ষার ' কথাই 
স্বামীজীর যনে জেগেছে। ১৮৯৪ সালে আমেরিকা থেকে স্বামী 
রামকৃষ্ঠানন্দজীকে সে কথ! তিনি লিখেছিলেন-_“দাদ। এই. সব দেখে 
বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না, একট! 
বুদ্ধি ' ঠাওরালুম 0০905 0010111 ( কুমারিকা অস্তরীপে ) মা 

১. 'ভারতী"-সম্পার্িকাকে লিখিত: ৬ই এপ্রিল, ১৮৯৭ তারিখের পঞ্জ। 
বাদি ও রন: পম খণ্ড: পৃঃ ৩২২৩৪: 11,101 000 টি 

.. ২ তদেব : তারিখ ২৪শে এপ্রিল, ১৮৯৬; পৃঃ.৩২৫। 



স্বামী বিবেকানন্দের পজাবলী | ১২৭ 

কুমারীর মন্দিরে বসে, ভারতবর্ষের শেষ পাথর ট্রকরার উপর ব'সে_ 
এই যে আমর! 'এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে 
[720901)55105 ( দর্শন ) শিক্ষ। দিচ্ছি, এ সব পাগলামি । খালি 

পেটে ধর্ম হয় না-গুরুদেব বলতেন না? এষে গরীবগুলো পশুর 

মতে জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা ১ পাজি বেটার! চার ধুগ 
ওদের রক্ত চুষে থেয়েছে। আর ছুপ1 দিয়ে দলেছে।”৯ 

একদিকে এই বাস্তব শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি অনুরাগ, অন্যদিকে 

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্ট যে আত্মপ্রত্যয় ও মৌলিকতার উদ্বোধন সে সম্বন্ধে 
স্বামীজীর সচেতনতা-_-“বিস্ভাশিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া ?_ন৷ 
নানাবিধ জ্ঞানার্জন ? তাও নয়। যে শিক্ষা ছার! এই ইচ্ছাশক্তির বেগ 
ও স্ফুত্তি নিজের আরন্তাধীন ও সফলকাম হয় তাহাই শিক্ষা । এখন 
বোঝ, যে শিক্ষার ফলে এই ইচ্ছাশক্তি ক্রমাগত পুরুষান্ুক্রমে বলপূর্বক 
নিরুদ্ধ হইয়। এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইতেছে; যাহার শাসনে নতুন ভাবের 
কথা দুরে থাক, পুরাতনগুলিই একে একে অন্তহিত হইতেছে, বাহ! 
মনুষ্যকে ধীরে ধীরে যন্ত্রের স্ায় করিয়া ফেলিতেছে। তাহ! কি শিক্ষা? 
চালিত যন্ত্রের স্তায় ভাল হওয়ার চেয়ে স্বাধীন চিন্তা-_চৈতম্যশক্তির 
প্রেরণায় মন্দ হওয়াও আমার মতে কল্যাণকর ।”২ 

এখানেও সেই রজোগুণের সংগ্রামে সদসৎ মিশ্রিত কর্মপন্থা প্রশ্ন । 

কাজ করতে গেলেই কিছু ভুলভ্রান্তি বা পাপ এসে পড়ে। নিষ্বর্গার 
জড়ত্বে আর সাধকেন্র নৈষ্ষম্যসিদ্ধিতে আকাশপাতাল পার্থক্য । 
ভাব্তের তথাকধিত সাধু; ফকির; গুরুর দল বন্যুগ্গ ধরে সাধারগ-: 
মানুষের অন্নে ভাগ বসিয়ে এসেছেন, কিন্তু প্রতিদানে সাধারণ সাছগুষের 
হখ-ুর্দশার অংশ নিতে চান নি।' আধ্যাত্মিক কল্যাণসাধনের ক্ষমতা 

খুব কম সাধকেরই থাঁকে। কিন্তু রোষ্ে-শোকে-দারিত্যে-অত্যাচাে 

১. স্বামী রামকফাননকে লেখা, সশে মাচ ১৮০৪ তারিখের চি: 
বাণী-গরচমা : জট খণ্ড ২ পৃঃ ৪১২, 7. | 

বং -সাজিমী বনে লেখা ২শে ডিসে; তারিখের পন বাধ ও 
রচনা : ৮ম খণ্ড: পৃঃ ১৬৯ | 



১২৮ বিবেকানন্দ ও বাংলানাহিত্য 

জর্জরিত মানুষকে নরনারায়ণ জ্ঞানে সেবার অধিকার সকলেরই, 

আছে। সেজন্য যে বিরাট অনুভূতিশীল হৃদয় প্রয়োজন, বিবেকানন্দ: 
সেই হৃদয়ের প্রকাশ। 

গুরুভ্রাতা স্বামী অখণগ্ডানন্দ যখন মুশিদাবাদ অঞ্চলে ছু্ভিক্ষগীড়িত 
নরনারীর সেবা করতে গিয়ে একটি অনাথ-আশ্রম গড়ে তুঁলছেন। 
তখন সবচেয়ে মনোমত আদর্শের রূপায়ণে 'আনন্দি 
বিবেকানন্দ লিখছেন-_“বিস্তাবুদ্ধি বাড়ার ভাগ-_উপরে চাকচিকা মাত্র; 
সমস্ত শক্তির ভিত্তি হচ্ছে হৃদয়। 'জ্ঞানবলক্রিয়াশালী আত্মার 

অধিবাস' হুদয়ে, মস্তিষ্কে নয় । শতঞ্চেক! চ হৃদয়স্ত নাড্যঃ' ইত্যাদি | 

হৃদয়ের নিকট 'ফিম্পাথেটিক গ্যাংলিয়ন' নামক যে প্রধান কেন্দ্র, 
সেথায় আত্মার কেল্লা । হৃদয় যত দেখাতে পারবে, ততই জয়। 
মস্তিদ্ধের ভাষা কেউ কেউ বোঝে, হৃদয়ের ভাষা আক্রন্গস্তন্থ পর্যস্ত 

সকলে বোঝে । তবে আমাদের দেশে, মড়াকে চেতানো- দেরী 

হবে; কিন্ত অপার অধাবসায় ও ধৈর্যবল বদি থাকে তো নিশ্চিত 

সিদ্ধি, তার আর কি ?”৯ 

স্বামীজীর সঙ্গে তার এই অতি আদরের বয়ঃকনিষ্ঠ গুরুভ্রাতার 
হৃদয়ের মিলটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। হয়তো তাই স্বামীজীর বেশ 
কয়েকটি শ্রেষ্ঠপত্র এই গুরুভ্রাতার উদ্দেশে লেখা । ্বামীজীর পত্র 
সম্বন্ধে অথগ্তানন্দজীর একটি মূল্যবান প্রবন্ধের অংশবিশেষ এ প্রসঙ্গে 
বিশেষভাবে স্মরণীয়--“বোধ হয় ইহা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের কথা । সেই 
সময়ে আমাদের পরম পুজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎ স্বামীজী মহারাজ আমেরিকা 

মহাদেশে বেদাস্তের বিজয়নির্ধোষে দিগস্ত প্রতিধবনিত করিয়। ভারতের 
অতুল বৈভবে জগতকে বিমুগ্ধ করিতেছিলেন ! সভ্য জগতের দকলেই 
তাহার মুখে ভারতের অতুল মাহায্ম্যে আকৃষ্ট হইয়! তাহাকে অন্য চক্ষে 
দেখিতে লাগিলেন ।'. "স্বদেশের ও স্বজাতির পূর্বগৌরবকাহিনী বিবৃত 
করিয়া তিনি যেন পাশ্পাতাজাতিসমূহকে মুগ্ধ. করিয়া য় বিষু্ধ 

৪ ২ স্থায়ী আধগ্ডানদ্দকে লেখা ২১শে ফেরী, ,১৯** তারিখের পঞ্জ : 
াধীও রচনা: : ৮ খণ্ড: পুঃ ১৯১ 



ত্বামী বিবেকানন্দের পঞ্জাবলী ১২৯ 

হইতেন, তাহার বর্তমান ছর্দশ' প্রত্যক্ষ করিয়াও আবার তেমনি ব্যাকুল 
হইতেন এবং না জানি বিরলে বসিয়া কত অশ্রুই বিসর্জন করিতেন 1... 
যে মহান ছুঃখ প্রত্যক্ষ করিয়৷ তিনি সুদূর পাশ্চাত্য দেশে গিয়। তাহার 
কল্যাণ সাধনে রত হইয়াছিলেন, আমিও যথাশক্তি পর্যালোচনা 
করিয়া চতুর্দিকে সেই একই ছুঃখেরই জীবস্ত বিরাট মূতি দেখিতে 
পাইলাম । সেই দিন হইতেই আমার কর্তব্যজ্ঞান ও জীবনের লক্ষ্য 
সম্পূর্ণ ভিন্নভাব ধারণ করিল এবং আমার হৃদয়ে ষে ভাবাস্তর উপস্থিত 
হইল পুজ্যপাদ স্বামীজীকে আমি তাহ! অতি বিশদভাবে পত্রদ্বার। 
জ্ঞাত করিলাম । এরূপ অবস্থায় '্টাহার আজ্ঞা ব্যতিরেকে আমি যে 

এক পাও অগ্রসর হইতে পাৰিব না, তাহা নিশ্য় জানিয়। তাহাকে 
অতি সরলভাবে আমার অভিপ্রায় লিখিয়' জানাইলাম । আমার এই 
অকিঞ্চিংকর জীবনের দ্বারা এই বিপন্ন জনসমাজের কিছুমাত্র সেবা 

হইতে পারে কিন। এবং মন্ন্যাসী হইয়া! আমার পক্ষে এরপ কার্য সঙ্গত 
হইবে কিনা, জানিবার জন্য নিতান্ত উৎকন্িত চিত্তে আমি তীহান্ন 

পত্রের প্রতীক্ষ। করিতে লাগিলাম। এক একবার ইহাও মনে হইত, 
বুঝব তিনি আমাকে এরূপ কাধে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিয়া কেবল 
অধ্যাত্মচিন্তায়ই রত থাকিতে উপদেশ করিবেন ! কিন্তু কি আশ্চর্য যে, 
তিনি আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়! যে অমিয় আশ্বাস ও অভয়- 

বাণীতে আমাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন এবং যে সকল অমোঘ 

বাক্যে তিনি আমাকে হ্ঃস্থ ও জনসমাজের সেবায় জীবন গঠন করিতে 
আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার মনে হইল যেন আমার 
প্রত্যেক কথাটি পৃথিবীর অপরদিক হইতে বজ্রনিনাদে প্রতিধ্বনিত হইয়া 
আমার হৃদয়ে মহাশক্তির সঞ্চার করিয়। দিল। হূর্বল সুপ্ত হৃদয় যেন 

বুকালের পর মহাবল ধারণ করিয়া জাগরিত হইল । তাহার পত্রের 
যে কয়েকটি কথার মহাশক্তিতে আমার জীবনের স্রোত সম্পূর্ণ সডিন্প 
দিকে ধাবিত হইল, তাহারই কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধত করিলাম । তাহার 
অভয়বাণী শ্রুত ন! হইলে আমার সংকল্পমাত্রই সার হইত এবং তাহ! 
কখন কার্ধে পর্ধিণভ হুইত কিনা সন্দেহ । স্বদেশের হু:খে পৃজ্যপাদ 

৪) 



১৩০ বিবেকানন্দ ও বাংলালাহিতা 

স্বামীজীর হৃদয় যে কতদূর কাতর ছিল এবং তাহার ছুঃখ মোচনের 
জন্য তিনি কিরূপ ব্যাকুল হইতেন, তাহার মহান জীবনের প্রত্যেক 
কার্ধেই আমর! তার বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছি।'.-তাহার পত্রের 
যে কয়েক পঙ্ক্তি এস্থলে উদ্ধত করিতেছি তাহাতেই যে মহাশক্তি 
নিহিত আছে তাহা! আর কাহারও বাক্যে সম্ভবে না। | “বহুজন- 
হিতায়” ও “বন্ুজনন্তখায়" জীবন পণ করিয়া কার্য করিত তিনি 
যে কেবল আমাকেই উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা! নহে, ্রত্যুত তিনি 
সকলকেই সেই উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া! কার্য করিতে এবং আত্ম- 
ত্যাগই যে মনুষ্যত্বের পুর্তি। ও চব্রম লক্ষ্য তাহাই নির্দেশ করিয়া 
গিয়াছেন ।-.. 

আমাদের মধো কেহ একটু সংকার্য করিলে তাহার আর আনন্দের 
সীমা থাকিত না। সেজন্থা তিনি যে কিরূপ আশাপ্রদ, মধুর বাক্যে 
উৎসাহিত করিতেন এবং প্রাণে প্রাণে তিনি যে কি মহাশক্তির সঞ্চার 
করিতে পারিতেন, তাহা তাহার পত্র পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে 
পারিবেন ।”১ 

উদদাহরণত্বরূপ যে পত্রগুলির কথা অখগ্ডানন্দজী উল্লেখ করেছিলেন, 
সেগুলির কোনে। কোনোটি আগেই আলোচিত । তবু ১৮৯৪ শ্রীষ্টাব্দের 
যে পত্রটির কথ! অথগ্ানন্দজী উল্লেখ করেছেন, তার অংশবিশেষ 
এ আলোচনায় একান্ত প্রাসঙ্গিক-_“..'বাজপুতানার স্থানে স্থানে 
ঠাকুরদের ভিতর ধর্মভাব ও পরহিতৈষণ! বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিবে। 
কার্য করিতে হইবে। বসিয়! বসিয়া কার্য হয় না।... 

খেতড়ি শহরের গরীব নীচ জাতিদের ঘরে ঘরে গিয়া ধর্ম উপদেশ 
করিবে আর তাদের অন্যান্য বিষয়, ভুগোল ইত্যাদি মৌখিক উপদেশ 
কর্িবে। বসে বসে রাজভোগ খাওয়ায় আর “হে প্রভু রামকৃষ্ণ” বলায় 
“কোন কল নাই, যদি কিছু গরীবদের উপকার করিতে না পানে! 1... 

১ স্বামী বিবেকানন্দের প্র (ভূমিক।) : স্বামী অথগ্ডানদা : উদ্বোধন 
১৩১৩ সাল, ৮ম বর্ষ, ১৫ই আযাঢ় ১ সংখ্যা এবং সারগাছি রাম মিশন 
আশ্রমের স্বার। প্রকাশিত “অঞ্চলি' (১৩৭৬ ) পৃঃ ১৯-১১ 



্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী রং 

'*শ্ধর্ম, উপাসনা, জ্ঞান__এই কর্ম কর, তবে চিত্তশুদ্ধি হইবে, 
নতুবা সব ভন্মে ঘৃত ঢালার হ্যায় নিক্ষল হইবে। গুণনিধি আসিলে 
ছইজনে মিলিয়া রাজপুতানার গ্রামে গ্রামে গরীব দরিদ্রদের ঘরে ঘরে 
ফের। যদি মাংস খাইলে লোকে বিরক্ত হয়, তব্দগ্ডেই ত্যাগ করিবে, 
পরোপকারার্থে ঘাস খাইয়া! জীবন ধারণ করা ভাল । গ্রেরুয়া' কাপড় 

ভোগের জন্য নহে, মহাকার্ষের নিশান-_কায়মনোবাক্য 'জগদ্ধিতায়? 
দিতে হইবে ।”১ 

সন্দেহে কি, এমন একটি পত্রের প্রেরণাই অথগ্তানন্দজীর সমগ্র 
জীবনের পাথেয় হয়ে উঠতে পারে । তারই সাক্ষ্য অনুযায়ী স্বামীজী 

নিজে এসব পত্রের গুরুত্ব ততট। দিতে চাইতেন না। সেকথ। মনে 

রেখে অথগ্ানন্দজী লিখেছেন--“বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, তাহার 
সমুদয় পত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া! রাখিতে পারি নাই। তাহার অমূল্য 
উপদেশ সম্বলিত পত্রগুলি আমি সযত্বে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছি দেখিয় 

একদিন তিনি আমাকে কতই বিদ্রুপ করিয়াছিলেন, এবং তাহার পত্র 

রাখায় যে কোনও লাভ নাই তাহাই আমাকে বুঝা ইতে চেষ্টা করিলেন । 
তাহার নিরভিমানিতার কথা আর কি লিখিব, আমর! যে তাহার 
পত্রের গৌরব করিতাম, তাহাও তিনি দেখিতে পারিতেন ন11”২ 

সমগ্র 'পত্রাবলী অনুধাবন করলে গুরুভাইদের কাছে লেখ! পত্র- 

গুলিতে সঙ্ঘনেতা। ও শ্রীরামকৃষ্ণ-আদর্শের আদি প্রচারক বিবেকানন্দের 
মানবপ্রেমিক সত্তাটি সবচেয়ে সার্থকভাবে প্রকাশিত দেখি! 
নেতৃত্বের সবচেয়ে বড়ো আদর্শ বোধ করি নিজেকে নিংশেষে বিলুণ্ত 
করায়। নিজের পত্রের গৌরব না! কর! বিবেকানন্দের অনাসক্ত 
অন্তরের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ; আবার এই, পত্রসাহিত্যের শেষপ্রান্তে 
এসে দেখি সজ্ঘের নেতৃপদ থেকেওতিনি নিজেকে সন্দিয়ে নিয়েছেন, 
এমন কি যে প্রচণ্ড কর্মমুখরতায় ভার জীবনের শেষ দশকটি 
অতিবাহিত সে কর্মআ্রোত থেকেও যুক্ত হয়ে অধ্যাত্বজীবনৈর আদি 

১ বাণী ও রচনা; পয খণ্ড: পৃঃ ৩০ 

২ স্বামী বিবেকানন্দের প্র (তৃষিক] ): স্বামী অথতীনন। : উদ্বোধন, ১০১৩ 



ই বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

উৎসে মহাপ্রয়াণের ব্যাকুলতা ধ্বনিত। একদিকে বাত্তব-সংসারের 
ঘাতপ্রতিঘাত আর একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই নিশ্চিত আশ্বাস-_ 
“সমাধির ঘরে চাবি দেওয়া থাকল, সময় হলে খুলে দেওয়া হবে ।” 

ক্ষীরভবানীর মন্দিরে দৈববাণী শ্রবণের পর থেকেই বিবেকানন্দ- 
ব্যক্তিত্বের এ রূপান্তরের কথা তার জীবনী-পাঠকদের আজান! নয়। 
কিন্ত 'পত্রাবলী'তে তার শেষযুগের লেখনী এমন এক চব্দনাধূসর 
পটভূমিতে অস্তগোধূলির অভিযাত্রী-হ্ৃদয়ের রঙ ফুটিয়ে তুলেছে, যার 
তুলন! তার রচনায় আর কোথাও নেই। বিবেকানন্দের কবিসত্তার 
প্রকাশরূপে এ যুগের একটি শ্রেষ্ঠ পত্রের অং _-“বতই যাই 
হোক, জো, আমি এখন সেই আগেকার বালক বই আর কেউ নই, 
যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটার তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে 
শুনত, আর বিভোর হয়ে যেত। এ বালক ভাবটাই হচ্ছে আমার 
আসল প্রকৃতি__আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা কিছু কর! 
গেছে, তা এ প্রকৃতিরই উপরে কিছুকালের জন্য আরোপিত একট। 
উপাধি মাত্র। আহা, আবার তার সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি__ 
পেই চিরপরিচিত কণ্ন্বর !__যাতে আমার প্রাণের ভিতরটা পর্যন্ত 
কণ্টকিত ক'রে তুলছে! বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে 
যাচ্ছে, কাজকর্ম বিশ্বাদ বোধ হচ্ছে! জীবনের প্রতি আকর্ধণও 

কোথায় সরে দাড়িয়েছে! রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই 
মধুর গভীর আহ্বান! যাই, প্রভু, বাই! এ তিনি বলছেন, “মৃতের 
সৎকার মৃতেরা করুক। তুই আমার পিছু পিছু চলে আয়!” যাই 

প্রভু যাই।-..আমি যে জন্মেছিলু্, তাতেও খুশী ; আবার এখন যে 
নির্বাণের শাস্তি-সমূত্রে ডুব দিতে বাচ্ছি, তাতেও খুশী। আমার জন্য 
সংসারে ফিরতে হবে, এমন বন্ধনে আমি কাউকে ফেলে যাচ্ছি না; 

অথবা এমন বন্ধন আমি কারও কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছি না। দেহটা 
গিয়েই আমার মুক্তি হোক, অথবা দেহ থাকতেই মুক্ত হই; সেই 
পুরোনো বিবেকানন্দ কিন্ত চলে গেছে, চিরদিনের জন্য চলে গেছে-_ 
আর ফিরছে না! 



স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী '. ১৩৩ 

শিক্ষাদ্দাতা, গুরু, নেতা, আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে_ পড়ে 

আছে কেবল সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য। চিরপদাশ্রিত দাস !*"' 

তার ইচ্ছাত্রোতে যখন আমি সম্পূর্ণ গা ঢেলে দিয়ে থাকতুম, : সেই 
সময়টাই জীবনের মধ্যে আমার পরম মধুময় মুহূর্ত বলে মনে হয়। 
এখন আবার সেইরূপে গা ভাসান দিয়েছি। উপরে সূর্য তার নির্মল 

কিরণ বিস্তার করছেন, পৃথিবী চারিদিকে শস্তসম্পদশালিনী হয়ে 
শোভ! পাচ্ছেন, দিনের উত্তাপে সব প্রাণী ও পদার্থ 'কত নিস্তব্ধ, কত 

স্থির শান্ত! আর আমিও সেই সঙ্গে এখন ধীর-স্থির ভাবে, নিজের 

ইচ্ছা আর বিন্দুমাত্র না রেখে, প্রভুর ইচ্ছারপ প্রবাহিণীর সুশীতল 
বক্ষে ভেসে ভেসে চলেছি ! এতটকু হাত পা নেড়ে এ প্রবাহের গতি 

ভাঙতে আমার প্রবৃত্তি বা সাহস হচ্ছে না__পাছে প্রাণের এই অস্ভুত 
নিস্তব্ধতা ও শান্তি আবার ভেঙে বায়! প্রাণের এই শাস্তি ও 

নিস্তন্ধতাই জগৎটাকে মায়া বলে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়। এর আগে 

আমার কর্মের ভিতর ব্যক্তিবিচার আসত, আমার পবিত্রতার পিছনে 

ফলভোগের আকাজ্ষা আসত, আমার নেতৃত্বের ভিতর প্রতূত্বস্পৃহ। 
আসত। এখন সে সব উড়ে যাচ্ছে; আর আমি সকল বিষয়ে 

উদাসীন হয়ে তার ইচ্ছায় ঠিক ঠিক গ৷ ভাসান দিয়ে চলেছি। যাই; 
মা যাই! তোমার ন্সেহময় বক্ষে ধারণ করে যেখানে তুমি নিয়ে 

বাচ্ছ, সেই অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, অন্ভুত রাজ্যে-_অভিনেতার ভাব 

সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র দ্রষ্টী বা সাক্ষীর মতে। ডুবে যেতে আমার 
দ্বিধ। নেই ।”৯ 

এ চিঠির . মাস তিনেক পরে গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দজী 

888 হুরি-ভাই' )-কে প্যারিস থেকে স্বামীজী লিখছেন-_ 

লোকের সঙ্গে বাবহার করতে গেলে দিনরাত মনকষ্ট। কাজেই 

১ বাণী ও রচনা: ৮ম খণ্ড: পৃঃ ১৩১-১৩৩; ১৮ই এপ্রিল, ১৯* 

তারিখে শ্রীমতী জোসেফাইন ম্যাকলাউডকে লেখা পত্র। স্বামীজীর যুল ভাব 

বজায় রেখে এই বিঙ্ষয়কর অঙ্বাদটি যে অপূর্ব বাংলারপ নিয়েছে, সেল 

অনুবাদক আমাদের বিশেষ কতজতাভা্জন। 



১৩৪ ' বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

"সব লিখে-পড়ে আলাদা হয়ে গেছি ।*."আমার কাজ আমি 

করে দিয়েছি। বস্। গুরু মহারাজের কাছে খণী ছিলাম--প্রাণ বার 

করে আমি শোধ দিয়েছি ।."আমি এখন আমার কাজ করতে 

চললুম 17” ৃ 
জীবনের শেষ পর্বে বিবেকানন্দের সংগ্রামীচেতন। গিরমাশাস্তির 

নিব্ণতিতে সমাহিত হতে চলেছে । সংসারের ঘাত-প্রতিাত দ্বিধা- 

দ্বন্দের দরুন একটু ব্যথা একটু আহত অভিমান হয় তে কোথাও 

ফুটে ওঠে, কিন্তু শেষ অবধি সেই প্রার্থনা 'অব শিব পার কর মেরে 

নেইয়। | 
প্রীমতী মাকলাউডকে লেখ! পুর্বোদ্ধত পত্রটির মাত্র কিছুদিন 

আগে স্বামীজী তার আর একটি শ্রেষ্ঠ পত্র লিখেছিলেন তার বিশেষ 

স্নেহের বিদেশিনী ভগিনী শ্রীমতী মেরী হেলকে। বিবেকানন্দের 

অন্তরতম সত্তার পরিচয়-উদ্ঘাটনে মেরী হেলকে লেখ পত্রগুলি 
বিশেষ সহায়ক। তবে আলোচ্য পত্রটি ( সানক্রান্সিক্কে৷ থেকে 
২৮শে মার্চ, ১৯০০ তারিখে লেখা ) আসন বিদায়ের পটভূমিকায় 
বিবেকানন্দের আত্মদর্শনের পরিচায়ক আর একটি অসীম গুরুত্রপূর্ণ 
রচনারূপে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য । 

“আমার পারিপাস্থিকের মধ্যে গুপ্ছন শুনতে পাচ্ছি। শীঘ্রই তা 
গর্জন শুর করবে । কিন্তু তা সত্বেও আমি অচঞ্চল থাকবে! | সকল 

বোধের অতীত এক শান্তি আমি লাভ করেছি, তা আনন্দ বা! ছু:খের 

কোনটাই নয়, অথচ ছুয়েরই উধের্ব।..*গত ছুবছর ধরে মৃত্যু- 
উপত্যকার উপর দিয়ে শারীরিক ও মানসিক যাত্র! আমাকে এ বিষয়ে 
সহায়তা করেছে। এখন আমি সেই- শাস্তির সেই চিরস্তন 
নীরব্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সকল.বস্তকে তার নিজের স্বরূপে 
আমি দেখছি, সব কিছুই সেই শাস্তিতে বিধৃত, নিজের ভাবে পরিপূর্ণ । 
“ষিনি আত্মতুষ্ট। যিনি আত্মরতি, তারই বথার্থ শিক্ষালাভ হয়েছো_ 
এ জগতে, এই বড় শিক্ষাটি আমাদের জানতে হয় অসংখ্য জন্ম এবং 

».' বাণী ও রচন! : »ম খণ্ড : পৃঃ ১৫১৫১ 
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স্বর্গ ও নরকের মধ্য দিয়ে আত্মা ছাড়া আর কিছুই কামনা ব৷ 

আকাজ্ষার বস্তু নেই।...“চির একাকী, কারণ আমি মুক্ত ছিলাম; 
এখনও মুক্ত এবং চিরকাল মুক্ত থাকব-_এই হ'ল বেদাস্তবাদ। 

এতকাল আমি এ তত্বটি প্রচার করছি । তবে আঃ কী আনন্দ !... 
এখন প্রতিটি দিন তা উপলব্ধি করছি। হ্যা, তাই-“আমি মুক্ত? । 
আমি একা-_-'একমেবাদ্িতীয়ম্? | 

সচ্চিদানন্দে মগ্ন তোমার চিরকালের 
বিবেকানন্দ 

পুন:_-এখন আমি সত্যিকারের বিবেকানন্দ হতে চলেছি। তুমি 
কখন মন্দকে উপভোগ করেছ..'ভাল-মন্দ ছইই আমার কাছে 

উপভোগ্য । আমিই ছিলাম বীশু এবং আমিই ছিলাম জুভাস 
ইস্ক্যারিয়ট ; দুই-ই আমার খেলা, আমারই কৌতুক। “যতদিন ছুই 
আছে ততদিন ভর তোমাকে ছাড়বে না-.'সাহসী হও, সব কিছুরই 

সম্মুখীন হও, ভাল আস্মুক, মন্দ আসুক, ছুটিকেই বরণ করে নাও, 
ছুইই আমার খেলা । আমার লভ্য ভাল বন্ত কিছুই নেই, ধরে 
থাকবার মতো কোন আদর্শ নেই, পুর্ণ করার মতো। কোন উচ্চাভিলাফও 

নেই; আমি হীরের খনি” ভাল-মন্দের নুড়ি নিয়ে খেল করছি 1." 
আমার সামনে ছুনিয়াটা উল্টেপান্টে গেলেই বা আমার কি আসে 
যায়? আমি বুদ্ধির অতীত শাস্তি ; বুদ্ধি আমাদের কেবল ভাল-মন্দই 
দিতে পারে । আমি তার বাইরে, আমি শাস্তি ।৯ 

বি 

(মূল ইংরেজীর বঙ্গানুবাদ ) 
স্থে ছুঃখে অচঞ্চল এই ব্রহ্মতম্মর়তার আদর্শই জীবন্ুক্তের সাধনা 

এবং সাধ্য। মাত্র চল্লিশ পূর্ণ হওয়ার আগেই বিবেকানন্দের 

জীবনবৃত্তের সেই কেন্দ্রসত্যটি তার নিজের কাছে উজ্জবলতমবূপে 
উতদ্তাসিত। পত্রসাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো আকর্ধগ ব্যক্তিসত্তার 
জীবনদর্শন। একের সঙ্গে আর একজনের অন্তরঙ্গ আলাপচারীতে 

১ বাণী ও রচন! £ ৮ম খণ্ড: পৃঃ ২২৪-২২৫ 
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ব্যক্তিমানসের যে বিভিন্ন মুহুর্তগুলি মুকুরিত হতে থাকে, তার 

সামগ্রিক সার্থকত! একটি অথণ্ড জীবনদর্শনের পটভূমিকায়। বিবেকানন্দ- 
পত্রাবলীর প্রথম থেকে শেষ অবধি মানবপ্রেমিক। সংগ্রামী সৈনিক, 
বিশ্বসভ্যতার তুলনামূলক বিচারে নিপুণ এঁতিহাদিক, একাধারে 
চলতিভাষার জীবন্তরপ ও সাধুভাষার মননখদ্ধচেতনাসম্পন্ন যে 
বাকতিসত্তার পরিচয় পাই, তিনি মূলত অধবৈতসাধক: বৈদাস্তিক 
সমন্যাসী। ভারতাত্ম!শ্রীরামকৃষের স্ব-নির্ধাচিত বাণীবহ বিটেকানন্দের 
মানস-উত্তরণের বছ বিচিত্র স্তর-পরম্পরার সামগ্রিক প্রকাশে তাই 
“পত্রাবলী'ই প্রধান চাবিকাঠি 

উনবিংশ ও বিংশ শতাবীর ব্যক্তিতসমুজ্জল পত্রসাহিত্যে মধুম্দন 
বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কথা পাশাপাশি মনে পড়া খুবই 
স্বাভাবিক। মধুনুদ্নের পত্রাবলী ইংরেজী ভাষায় তার অসাধারণ 
নৈপুণ্যের পরিচায়ক, সেই সঙ্গে তার বিদ্রোহী সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক 
ব্যকতিত্বেরও শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান। বিবেকানন্দের বাংল! পত্রাবলগীই 
আমরা প্রধানত আলোচনা করলেও কোনে! সন্দেহ নেই'যে তার 
ইংরেজী পত্রাবলীর এই্বর্য ও মহত্ব আরো! ব্যাপক। রবীন্দ্রনাথের 
দীর্ঘ জীবনের পত্রসাহিত্য তার কবিসত্তার পরিচয়কেই প্রাধান্ 
দিলেও মানুষ রবীন্দ্রনাথের বিপুল মানসবিস্তারের তা শিল্পসমৃদ্ 
সাক্ষী। 

তবু বাংল! ও ভারতের নবজাগরণে বিবেকাননের পত্রসাহিত্য যে 
অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষাদানের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, বাংলাসাহিত্যে তা 
নিংসংশয়ে অনন্য উদাহরণ । 



বিবেকানন্দের কবিতার পটভূমি 

প্রীভগবানের বিশ্বরূপ-দর্শন করে মহাবিম্ময়ে অর্জুন বলেছিলেন_- 

অনাদিমধ্যান্তমনস্তবীর্যমনস্তবাহুং শশিনূর্ধবনেত্রম্। 

পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত,ং ব্বতেজসা বিশ্বমিদং তপস্তম্॥ 

“আমি দেখছি তোমার আদি-মধ্য-অন্তহীন রূপ, অনস্তবীর্ 

ভূমি, অনন্ত তোমার বাহু, চন্দ্রনূর্য তোমার ছুই নেত্র, মুখমণ্ডলে 

প্রদীপ্ত অগ্ির জ্যোতি আপন তেজে তুমি নিখিল জগং সম্তপ্ত করে 

তুলেছ। হে বিষ নভম্পর্শা অনেকবর্ণ তেজোময় তোমার ব্যায় 

মুখমণ্ডল আর দীপ্ত বিশাল নেত্র দেখে আমার হৃদয় ব্যথিত, দূরে 

গেছে আমার ধৈর্য ও শাস্তি। মরণের আহ্বানে যেমন করে পতঙ্গেরা 

মহাবেগে ছুটে চলে প্রদীপ্ত অগ্নির অভিমুখে, তেমনি এই সকল প্রাণী 

মৃত্যুর জন্তই তোমার মুখগহ্বরে প্রবেশ করতে চলেছে।” ( গীতা 
১১১৯) ২৪? ২৯) 

জগৎ-কারণের এই মহাকালমূত্তির ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য অর্জুনের 
মনকে অভিভূত করে প্রশ্ন তুলেছিল--“আখ্যাহি মে কো ভবানু- 

গ্ররপো”-উগ্রমূতি কে আপনি আমায় বলুন উত্তর এল-_ 

“কালোহস্মি লোকক্ষয়কং_আমি লোকক্ষয়কারী কাল! তুমি যদি 

যুদ্ধ নাও কর, তবু বিপক্ষদলে যে বীরের! আছেন তারা কেউ বেঁচে 

থাকবেন না৷" “তম্মাত্বমুত্ি্ যশে। লতন্ব, জিত! শক্ন্ তুক্। রাজ্য 

সমৃদ্ধম।”-_অতএব, তুমি যুদ্ধার্থে উিত হও, যশোলাভ কর এবং 

শাক্রবর্গকে পরাজিত করে নিষ্বণ্টক হয়ে রাজ্যভোগ কর । 

বুদদাবন ও কুরুক্ষেত্র-এ ছু'য়ের পটভূমিতে শ্রীকফ-জীবন 
পূর্ণাঙ্গ । মনে হয়, চিরায়ত-সাহিত্যেরও এই লক্ষণ; জীবন ও 

মৃত্যু, প্রেম ও বৈরাগ্য, কুন্ুম ও বজ্ঞ সেখানে পাশাপাশি দেখা 

দেয়। “তা না হলে জীবনের পরিপূর্ণ সত্যকে উপলব্ধি করা যায় 

না। অবস্ঠ_“রুত্রমুখে সবাই ডরায়, বেছ নাহি চায়, মৃতারপা 
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এলোকেশী।” কিন্তু রুদ্রের তো বামমুখও আছে। মঙ্গল ও 

অমগগল-_এ ছু'য়ের মধ্য দিয়েই ভগবান আত্মপ্রকাশ করেন। তাই 
ছুঃখ থেকে পালিয়ে গিয়ে নয়, ছুঃখের মুখোমুখি হয়েই তার অন্তরালে 
ুখেমৃত্তি ভগবানকে চিনে নিতে হবে।৯ তাই জীবনের বেদনা" 

ব্যর্থতা, সংগ্রামের উপরে মানবাত্বার জয়-ঘোষণাই ব্বামীজীর।, কবিতার 
ব্যঞ্জনা । “তন্মাৎ তবযুত্তিঠ”__“জাগে। বীর"__এই তার কবিতার মূল 

স্বর, এর ছন্দ “প্রাণ” এবং দেবতা “মহাকালী ।” | 

বাংলার এঁতিহ্ে অর্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শনের মতো ব্যাপ্ত 

সমগ্রানুভূতি দেখা দিয়েছিল তন্ত্রের ধ্যানে । বাংলাসাহিত্যের শ্রীকৃষ্ণ 
উনবিংশ শতাব্দীর আগে বৃন্দাবনলীলার বাইরে উজ্জল হয়ে উঠতে 
পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রই সমগ্র শ্রীকৃষ্ণজীবনকে 

আমাদের মানসলোকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্ত স্ুপ্রাচীনকাল 
থেকে তন্ত্রসাধনার দিব্যালোকে বাড়ালী পরমাশক্তির ধ্যান করে 
এসেছে । 

করালবদনাং ঘোরাং যুক্তকেশীং চতুতু জাং। 

কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্ ॥ 

সগ্শ্ছিন্নশিরঃখড়া-বামাধোধ্ব করাম্জাম্। 
অভয়ং বরদধ্ধৈব দক্ষিণোধ্বাধঃপাণিকাং ॥ 

দুর্গা, চণ্ডী ও কালিকামূতির মধ্য দিয়ে স্থষ্টি ও সংহাররূপা 
জগজ্জননীর পালনীশক্তির উদ্দেশে বাঙালী-হৃদয় যুগ যুগ ধরে প্রণাম: 
জানিয়েছে। একদিকে বৈষ্থৰ সাধনা, অন্যদিকে শান্ত সাধনার যুগ 

ধারায় বাঙালী-হৃদয় অভিসিঞ্চিত। 
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অধ্যাত্-সাধনার অন্তরালে ধারা মানবকল্পনার ইতিহাস লক্ষ্য 
করে থাকেন, তারাও বাঙালীর এই কালিকাপুজার ধ্যানন্তোত্রে একটি 

নৃতন সত্যের ইঙ্গিত পাবেন। মাধূর্যমগ্ুনের দিকে বাঙালী মনের 
সহজাত প্রবণত৷ রয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ছুঃখদহুনের তপস্থায় 
জীবনের পূর্ণতর সত্যকে উপলদ্ধি করার চেষ্টাও তার জাতীয় এঁতিহ্। 

তর্গীপুজায় চণ্তীপাঠের মূলকারণটিও এইখানে । শ্তরীশ্রীচণ্ডীর মধ্যেও 
আমর! জীবনানুভূতির সকল বিকাশে পরম সতোর প্রকাশকেই 
অনুভব করতে চেয়েছি। আমাদের কালিকামূতি একদিকে খড়গা- 
মুণ্ডধরা বিভীষণা, আর একদিকে বরাভয়কর। অপরূপা । 

ভগবানের এই মাতৃরূপ-বন্দনার পিছনে আমাদের অতীত 

ইতিহাসের মাতৃতান্ত্বিক সমাজব্যবস্থা অথবা পারিবারিক জীবনে 
মায়েদের প্রাধান্য নিশ্চয় কাজ করেছে। তাই আমাদের কৰি 

দেখতে পেয়েছেন__ত্রিভুবন যে মায়ের মৃত্তি ! এই মাতৃসাধনার 

অগ্রদ্দুত কবি রামপ্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবকে সচিত করে 
গিয়েছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে । জয়দেব, চণ্তীদাঁস। 

বিদ্ভাপতি যেমন “চৈতন্য'-ভাবনার পরিমগ্ডল রচনা করে গিয়েছিলেন। 

রামপ্রসাদ কমলাকাস্ত প্রভৃতির গানে তেমনি 'রামকৃষ্ণ'-ভাবনার 

পরিমগ্ল গড়ে উঠেছিল । উনবিংশ শতাব্দীতে এই সংগীতের ব্যাকুলতা 
সাধনার মন্ত্রবলে মূর্ত হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণরূপে | তারপর একে একে 

সকল মতের পরিক্রমাশেষে : অদৈতজ্ঞানের সঙ্গে ছৈতজ্ঞানের 
রাখীবন্ধন করলেন শ্রীরামকৃঞ্দেব ! উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
ভারতের অধ্যাত্ম-এতিহোর একটি মাত্র দিক-_-নিরাকার-সাধনার দিক 
_শিক্ষিত-সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছিল । অদৈতজ্ঞানের আলোকে 
সাকার থেকে নিরাকারে, আবার নিরাকার থেকে সাকারে-_-ভাব 
থেকে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা'-র পরিপূর্ণতা এনে দিলেন 

দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের পূজারী । ভগবানের অন্তু বৈচিত্র্যকে 

যারা. বুদ্ধির নিগড়ে বাঁধতে চেয়েছিলেন তারাও অনস্তলীলাময়ের মাতৃ- 
সত্তাকে প্রণাম জানালেন ভ্রীরামকৃ্চ-সাল্লিখ্ো আসবার পর থেকে 
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এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্গঘমাজে গীত শ্রীরামকৃষ্দেবের অতিপ্রিয় 
সংগীতগুলি স্মরণীয়: যেমন--আমায় দে মা পাগল করে, 

“চিদাকাশে হ'ল পূর্ণ প্রেমচক্দ্রোদয় হে” “নিবিড় আধারে ম1! তোর 

চমকে ও রূপরাশি” অন্তরে জাগিছ গে! মা অন্তরযামিনী' | সাকার 

নিরাকার বোঝাতে গিয়ে অপূর্ব সুন্দর উপমায় শ্রীরামকৃষ্চদেব বুঝিয়ে 
দিলেন_-“আমি শুনেছি কোন কোন স্থানে সমুদ্রের জল জমে 
বরফ হয়। অন্ত সমুদ্র পড়ে রয়েছে, এক জায়গায় বিশেষ 

কারণে খানিকটা জল জমে গেল; ধরবার ছ্োবার মত হ'ল। 
অবতার যেন কতকটা সেইরূপ; অনস্ত শক্তি জগতে ব্যাপ্ত আছেন, 

কোন বিশেষ কারণে কোনও বিশেষ স্থানে খানিকটা এশী শক্তি মুভি 
ধারণ করলে, ধরবার ছোবার মত হ'ল !” 

( আত্মচরিত-_শিবনাথ শাস্ত্রী ) 

সাহিত্যের অন্ুরাশীমাত্রেই জানেন গভীর অনুভূতি বাকামনের 

অগোচর--'অবাঙমনসোগোচরম্্। আমরা তার আভাস পাবার 

চেষ্টা করি মাত্র। সুতরাং অনুভূতির কোন মৌল সত্যই সাহিত্যা- 
মুরাগীর কাছে উপেক্ষণীয় হ'তে পারে না; অধ্যাত্ম অনুভূতি তেমনি 
একটি সাহিত্যিক উপাদান- শ্রেষ্ঠ এবং ছুশ্প্রাপ্য উপাদ্দান। কেবল 
যে প্রাচীন কালের সাহিত্যেই এই উপাদান পাওয়া বায় তা নয়, 
সাম্প্রতিক বাংল! কবিতায়ও এর কম বেশি অনুরণন কান পাতলেই 
শোন! যায়। অধ্যাত্মচেতনাময় কবিতার ক্ষেত্রে আধুনিককালে 
ববীন্দ্রনাথই অগ্রগণ্য । তার পরেও রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ' 
কালিদাস রায়, করুণাশিধান, কুমুদরঞ্রন মল্লিক, নজরুল ইস্লাম, 
দিলীপকুমার রায়, নিশিকান্ত এবং অমিয় চক্রবর্তার নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । কিন্তু কল্পনালন্ধ সত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অনুভূতির 
পার্থকা, থাকবেই । 

এই অধ্যাত্ম অনুভূতি শ্রীরামকষ্দেবের অস্তরে কতখানি প্রত্যক্ষ 
সত্য হয়ে ধরা দিয়েছিল, তার সাক্ষ্য রয়েছে ্ীরামকৃষ্ণ-কথামুতের 
পাঁচটি খণ্ডে।৯ তা ছাড়া আরে! বনহুজনের স্মতিতে তার বাণী 

১ বর্তমান জেখকের . ভ্রীরামক্ণ ও বাংলাসাচিত্য” গ্রন্থটি এ বিষয়ে 
সাহিত্োর দিক থেকেসালোচনার গ্রচেষ্ট]। : 
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চিরমুক্রিত। শ্রীকষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিতে পাই--“একবার এই 
প্রসঙ্গ হইয়াছিল, “মানুষ অনন্ত ঈশ্বরকে জানিতে পারে কি না।? 
তিনি বলিয়াছিলেন, “বাতাস যেমন গায়ে ঠেকে, ঈশ্বরও তেমনি 
আমার গায়ে ঠেকেন'” এই অনুভূতির গভীরে ডুব দিয়ে তিনি 
সমাধিমগ্প হতেন, সমাধি থেকে অভ্যুর্থানের সময় নানা উপমা ও 
কাহিনীর মধ্য দিয়ে অসীমরাজ্যের সংবাদ পৌঁছে দিতে চাইতেন 
সসীমরাজ্যের কানে । 

নরেন্দ্রনাথের সন্দিগ্ধ জীবনজিজ্ঞাসার উত্তরে ভগবছুপলব্ধির 

নিশ্চিত অভিজ্ঞান তুলে ধরতে পেরেছিলেন বলেই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে 
নরেন্দ্রনাথের অন্তরের দ্বার চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল । 
তবু পদে পদে সংশয়, সম্কট ও জিজ্ঞাসার ক্ষুরধার পথে নরেন্দ্রনাথকে 
বিচরণ করতে হয়েছে । অবশেষে একদিন যখন তিনি মহাজীবনের 

মোহানায় এসে ভূমা-সমুদ্রে মিশে যেতে চাইলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণই 
তাকে মনে করিয়ে দিলেন--“কোথায় কালে বটগাছের মত শত শত 

লোককে শান্তির ছায়! দিবি, তা! না, তুই নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে 

উঠেছিস্; এত ছোট আদর্শ তোর!” কিন্তু তবু অনুভূতির স্পর্শ চাই 
_তা না হলে কল্যাণকর্মের পরিপূর্ণ প্রেরণা জাগে না। সুতরাং 

নরেন্্রনাথের ব্যাকুল অনুরোধে শেষ অবধি সম্মতি দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ 

__-“আচ্ছ। যা, নিবিকল্প সমাধি হবে 1” 
“একদিন সন্ধ্যাবেল! ধ্যান করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ 

অপ্রত্যাশিতভাবে নিধিকল্প সমাধিতে ডুবিয়া গেলেন। ইন্দ্রিয় 
প্রত্যক্ষ আপেক্ষিক জড়পুগ্জ যেন মহাশুন্তে মিলাইয়! গেল; দেশ 
কাল-নিমিত্বের পরপারে অবস্থিত নিজবোধন্বরূপ আত্মা স্ব-মহিমায় 
বিরাজ করিতে লাগিলেন ।"..বহক্ষণ পরে তাহার সমাধিভ্গ 

হইল। তিনি অনুভব করিলেন, তাহার মন এ অবস্থায় সম্পূর্ণ 
রূপে কামশুস্ত হইলেও একটা অলৌকিক শক্তি তাহাকে ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে জোর করিয়া পঞ্চোন্রয়-গ্রান্য বাহাজগতে নামাইয়৷ লইয়।! 
আদিতেছে। অনুভব করিলেন, 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় কর্ম করিব, 
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অপরোক্ষান্ুভূতিলন্ধ সত্য প্রচার করিব এই মহতী কামনার সুত্র 

ধরিয়া তাহার মন নিধিকল্প অবস্থা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল ।”১ 

ব্রহ্ষকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে তিনি সর্বজীবে দর্শন করলেন। 
উচ্চারিত হু'ল নবধুগের নৃতন মন্ত্র--“দরিদ্রনারায়ণ”। 

অপরোক্ষান্ুভূতির গভীরতম গুহা! থেকে মক্দ্রিত হাল প্রলয়? বা 
গভীর সমাধির সুর : ) 

নাহি সূর্ধ, নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর । 
ভাসে ব্যোমে ছায়া! সম ছবি বিশ্ব চরাচর ॥ | 
অক্ষুট মন আকাশে। জগতসংসার ভালে, 

ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহংআ্রোতে নিরম্তর ॥ 
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল, 
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি" এই ধারা অনুক্ষণ ॥ 

সে ধারাও বদ্ধ হল, শুন্ে শৃন্য মিলা ইল, 
'অবাউঅনসোগোচরম্। বোঝে_ প্রাণ বোঝে যার । 

আপনাতে আপনি পরিতৃপ্ত না থেকে সে ধারা নেমে এল বিশ্ব- 

জনের সেবামন্ত্র নিয়ে-_ 
ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়, 
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়। 
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ? 
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর । 

( সখার প্রতি) 

বেদাস্তের এই কর্মপপরিণত রূপদানই মানবাত্মার উদ্দেশ্যে শ্ীরাম- 
কৃষ্ণবিবেকানন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ধ্য। সমাধিলোক থেকে নেমে এসে 
ধারা মানবকল্যাণের জন্য আত্মোত্সর্গ করবেন তারা সংখ্যার দিক 
থেকে মুষ্টিমেয় । সাধারণ মানুষ সেই উচ্চতম অধ্যাত্বসত্যকে উপলব্ধি 
করবার জন্যই নিষ্ষাম সেবাত্রত গ্রহণ করতে পারে। এই সেবাধর্মের 
মধ্য দিয়ে পাখিব সত্যের সঙ্গে অপাধিব সত্যের যোগস্জ স্থান 
করা চলে। স্থতরাং নবধুগের বেদাস্ত-সাধনা ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতার গুহা 

১ বিবেকানন্দ চরিত: ছ্বাদশ মুক্্রণ: সত্যেঞ্রনাঘ মজুমঙধার : “সাধক 
বিবেকানন্দ অধ্যায়: পৃঃ ৫৭. ূ ৮ প্র? 
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ছেড়ে সর্বমানবের কল্যাণত্রত গ্রহণ করলো! । এই সাধনার ইতিহাসই 
স্বামীজীর জীবনের পটভূমি | 

ক 

স্বামীজীর কবিতা আলোচনার আগে তার মননধারার উৎস 

সম্বন্ধে আলোচনায় এতক্ষণ নিবিষ্ট ছিলাম। এবারে তার 

সমকালীন বাংলাকাব্যধারার প্রতি মনোযোগ প্রয়োজন । মধুনুদনের 
আবির্ডাৰ যে বাংল কবিতার ক্ষেত্রে কত বড় যুগান্তর সেকথ৷ 
সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ মনীষী-মাত্রেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই 
“মেঘনাদবধ-কাব্যটকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সেকালের সের! 

মনীষিবুন্দ। রাজনারায়ণ বন্থু, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র 

চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ব প্রভৃতি 

মহারঘীদের নাম এ প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। কিন্তু একদিকে এই 
অভিনন্দনের সমারোহ থাকলেও গতান্ুগতিকতা-পরায়ণ পণ্ডিত- 

সমাজে এ কাব্যের নিন্দারও অবধি ছিল না। “ছুছুন্দরী-বধ" 
_ রচনা করে জগদন্ধু ভদ্র যে ব্যঙ্গ করতে চেয়েছিলেন সেটি 
আসলে বাঙালী জাতির আত্মব্যঙ্গ | সবচেয়ে আশ্চর্য এই, কিশোর 

রবীন্দ্রনাথও 'মেঘনাদব্ধকাব্যে"র চেয়ে 'বৃত্রসংহারকাব্য'কে বড় স্থান 

দিয়েছিলেন । পরবর্তীকালে তিনি যে মত বদলেছিলেন তাতে এই 
প্রমাণিত হয় যে, মেঘনাদকাব্যের রস উপলব্ধি করতে হলে 
পরিণত মনের প্রয়োজন । রবীন্দ্রনাথের ভাষায়--“কাচ। আমের রসটা 
অযনরস- কাচা সমালোচনাও গালি-গালাজ।” ( জীবনম্মৃতি ) 

পরব্তাকালে রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে মেঘনাদবধকাব্যের অভিনবন্ধ ধরা 
পড়েছিল এইভাবে-_“মেঘনাদবধকাব্যে, কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা- 

প্রণালীতে নহে, তাহার ভিঙরকান্প ভাব ও.রসের মধ্যে একটা! অপূর্ব 
পরিবর্তন দেখিতে পাই ।...তিনি (মধুনূদন) স্বত:স্ফুর্ত প্রচণ্ড লীলার 

মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন।-..এই শক্তির চারিদিকে প্রতৃত এই্বর্য? 
ইহার হম্যচুড়া৷ মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার, রখ-রখি-অস্ব-গজে 
পুধিবী .কম্পমান; যাহা চায় তাহার জন্ত এই শক্তি শাস্ত্রের বা. 
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অস্ত্রের কোন কিছুর বাধ! মানিতে সম্মত নহে ।-''যষে অটল শক্তি 
ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনমতেই হার মানিতে 
চাহিতেছে না__-কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদস্তের পরাভবে সমুদ্র- 
তীরেন্ শ্মশানে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। 

যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে ঘ্েন অবজ্ঞ। 
করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কাঁলে কাব্য- 
লক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়। দিল ৷” : 

এখন মেঘনাদবধকাব্য সম্বন্ধে স্বামীজীর মতামত স্মঘ্ণ কর 

যাক। মধুস্দন-প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন-__“এ একটা অদ্ভুত 
£212155 ( মনস্বী বাক্তি ) তোদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদবধের 

মত দ্বিতীয় কাব্য বাঙল। ভাষাতে ত নাই-ই; সমগ্র ইউরোপেও 

অমন একথানা কাবা ইদানীং পাওয়া! ছুলভ ।”...“তোদের দেশে 
কেউ একটা কিছু নূতন করলেই, তোর! তাকে তাড়া করিস। 
আগে ভাল করে দেখ, লোকটা কি বলছে, ত। না-_যাই কিছু 
আগেকার মত না হ'ল. অমনি দেশের লোকে তার পিছু লাগল । 
এই মেঘনাদবধকাব্য_-য। তোদের বাঙ্গাল। ভাষার মুকুটমণি-_-তাকে 
অপদস্থ করতে কি না ছুচোবধ কাব্য লেখা হ'ল! তা যত 

পারিস লেখ না, তাতে কি? কিন্তু তার খু'ত ধরতেই ধার! 
ব্যস্ত ছিলেন, সে সব ০1:60দের ( সমালোচকদিগের ) মত ও লেখা 

কোথায় ভেসে গেছে! মাইকেল নূতন ছন্দে ওজন্বিনী ভাষায়, 
যে কাব্য লিখে গেছেন__ত সাধারণে কি বুঝবে ?”১ 

'মেঘনাদবধকাব্যে'র কোন্ অংশটি স্বামীজীর সবচেয়ে প্রিয় ছিল 
তাও এক্ষেত্রে অনুধাবনযোগ্য--“যেখানে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত 
হয়েছে, মন্দোদরী শোকে মুহামান হয়ে রাবণকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ 
করছে, কিন্তু রাবণ পুত্রশোক মন থেকে জোর 'করে ঠেলে ফেলে 
মহাবীরের ন্যায় যুদ্ধে কৃতসন্বল্প-- প্রতিহিংসা ,ও ক্রোধানলে স্ত্রী 

১ ক্বামি-শিক্ত-সংবাদ : উত্তরকাণ্ড: পর চববর্ত নিন নম 
খণ্ড: পৃঃ ২১১ 
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পুত্র সব তুলে বুদ্ধের জন্য বহির্গমনোম্ুখ- সেই স্থান হচ্ছে কাব্যের 
শ্রেষ্ঠ কল্পনা | "ঘা হবার হোক গে; আমার কর্তব্য আমি 
তুলবো না, এতে ছুনিয়া থাক, আর যাক'-_-এই হচ্ছে মহাবীরের 
বাক্য। মাইকেল সেইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যের ওই অংশ 

লিখেছিলেন ।” 
মেঘনাদবধকাব্যের সপ্তম সর্গের ওই অংশটি এক্ষেত্রে উদ্ধাতি- 

যোগ্য-_ 

রণমদে মত্ত, সাজে রক্ষকুলপতি ;- 

হেমকুট-হেমশুঙ্গ-সমোজ্জল তেজে 
চৌদিকে রখীন্দ্রদল ! বাজিছে অদূরে 
রণবাগ্ ; রক্ষোধবজ উড়িছে আকাশে, 
অসংখ্য রাক্ষবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে। 

হেনকালে সভাতলে উতরিলা বাণী 

মন্দোদরী, শিুশুন্য নীড় হেরি বথ! 
আকুল। কপোতী, হায়! ধাইছে পশ্চাতে 
সখীদল। রাজপদে পড়িল! মহিষী। 

যতনে তীরে তুলি, কহিল। বিষাদে 

রক্ষোরাজ। “বাম এবে, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণি, 
আমা দ্লোহ! প্রতি বিধি! তবে বে বাঁচিছি 

এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিংসিতে 

মৃত্যু তার! যাও ফিরি শুন্য ঘরে তুমি ৮ 
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন ক্োধ মোরে ? 
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব! 

বৃথা রাজ্যন্খে। সতি, জলাঞ্জলি দিয়া, 

. বিরলে বসিয়া দৌহে শ্মরিব তাহারে 
 অহক়ইঃ|. যাও ফিরি ; কেন নিবাইবে 

- এ ক্লোধামি অঙ্রনীরে, বশী মন্দোদরী 1 :: 
হি পনর বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঞার যেদিন 
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প্রয়োজন ছিল। আত্মবিশ্বাস__বিবেকানন্দ-জীবনের ভিত্তিভূমি | সমগ্র 
জাতির জীবনে তিনি এই আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন । 

বেদাস্তের আত্মসত্যে প্রতিষ্ঠা স্বামীজীর মনে যে বলিষ্ঠ আশাবাদ 
সঞ্চার করেছিল, তার সঙ্গে এসে মিশেছিল দেশপ্রেমের দীপ্তি। 

বস্তুত যা কিছু চলন্ত ও জীবন্ত তার মধ্য দিয়েই তিমি ব্রন্মের 
প্রকাশ দেখতে পেতেন। 'পত্রাবলী'তে তাই তিনি লিখেছেন “যদি 
জন্মেছে ত' একটা দাগ রেখে যাও ।” 4/১5৪181)01১9১:এর মত 

ছুনিয়ার উপর পড়-_ছুনিয়া ফেটে যাক চড়চড় করে...” তাই 
মেঘনাদবধকাব্য স্বামীজীকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তার 

পরিচয় আছে তীর কবিতার ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে। 

সমগ্রভাবে দেখতে গেলে. বিবেকানন্দের তরুণ বয়সে মধুস্দন, 
রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট কবিদের কাব্যে বীর- 

রসের প্রেরণাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। তখনকার নবজাগ্রত 
দেশাত্মবোধ কবিদের কাছে উৎসাহ ও প্রেরণার দাবি করত । বঙ্কিম- 

চন্দ্রের শেষ উপন্াসত্রয়ী ( আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম ) 
এবং নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যত্রয়ী (রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস ) 
জাতীয় আদর্শের পুনরুজ্জীবনেরই সাহিত্যিক প্রকাশ । জোড়া- 
সীকোর ঠাকুর-পরিবারে হিন্দুমেলার জাতীয় ভাবের উদ্দীপনায় 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন 'পুরুবিক্রম'। “অশ্রমতী” “দরোজিনী' 

প্রভৃতি নাটক লিখে চলেছেন। কাব্যে নাটকে উপন্যাসে- বাংলা- 
লাহিত্যের পরিমণ্ডলে সর্বত্র তখন পরাধীনজাতির নব-উৎসাহ-সঞ্জাত 
বীরত্ববোধই স্থায়ী ভাব ! বিবেকানন্দের কবিতার পটভূমিতে এই স্থায়ী 
ভাবের সঙ্গে এসে মিলেছে তার দৃণ্ত-পৌরুষে সমুজ্জল ব্যক্তিত্ব । 

মানুষ হিসাবে ব্যক্তিগত জীবনের গভীর বেদনাবোধ এবং 
জাতিগত দিক থেকে অপরিমেয় দৈন্যহ্রশীর উপলব্ধি তার অন্ু- 

ছুতিকে স্পন্দিত করেছে। আবার আত্মস্বপ্ূপে অচল প্রতিষ্ঠার 
ফলে সর্ববনমুক্ত আত্মার জয়ঘোষণা ০০ দেশকালের উধের্ব দর্ব- 

3 ১. হিমবাহ 
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মানবের প্রতি গ্রীতিসম্পন্ন করে তুলেছে । জীবনরহস্তের আলোছায়।- 
সম্পাতে বিবেকানন্দের মানসতরঙ্গ তাই এত সুন্দর, এত মহুনীয়। 

ঠার ব্যক্তিগত বেদন। বলতে জীবনের লাভ ক্ষতির সূক্ষ্ম অংশ- 

ভাগের কথ! বলছি না ; সেই বেদনার কথাই বলছি যে বেদনায় সকল 
যুগের সব মহামানবই আলোড়িত হয়েছেন, যে বেদনার বশে স্বামীজী 

বলেছিলেন_-“যতদিন এ দেশের একটি কুকুরও অভুক্ত থাকবে, 
ততদিন আমার মুক্তি চাই নী।” সেদিন অলক্ষ্যে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের 
জ্যোতির্ময় হাসি বিবেকানন্দের হাদয়-আকাশকে উজ্জ্লতর করে 

তুলেছিল । 

স্বামী বিবেকানন্দের আগে রামমোহন, কেশবচক্দ্র প্রমুখ মনীষীরা 
ইংলগু আমেরিক! প্রভৃতি দেশে গিয়েছিলেন । কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 

সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা৷ করে ভবিষ্যৎ ভারতকে এই ছুই 
সভ্যতার মিলনকেন্দ্ররপে গঠন করবার কল্পনা বোধ করি স্বামীজীরই 
প্রধম। এই বিশ্বপরিক্রমার ফলে বিবেকানন্দের কবিতাও সব দেশের 

সর্ব মানবের বাণী বহন করে এনেছে » সমগ্র মানবজাতি তার কবিতার 

উদ্দিষ্ট পাঠক । 

ভাব, ভাষা ও ছন্দ_এ তিনটিই ভালো কবিতার ক্ষেত্রে 
“অপৃথগ-যত্ব-সম্পাদ্ধ” অর্থাৎ আলাদা! আলাদাভাবে চেষ্টা করে এদের 
যুক্ত করতে হয় না। কবিমানস থেকে স্থপ্টির ঘুর্ণাচক্রে এরা এক 

সঙ্গেই আকার লাভ করে বেরিয়ে আসে । কিন্তু তার মধ্যেও ব্যক্তির 

নিজস্ব মানসভঙ্গী কাজ করে বৈ কি! তাছাড়া পূর্বপুরুষাগত এঁতিহাও 
অনেকথানি প্রেরণ যোগায় । ূ 

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা কবিতার ভাষা ও ছন্দে তার গভীর 

আবেগের সঙ্গে সঙ্গে অটল সংঘমের পরিচয় রূয়েছে। বিলস্কিত 

পয়ার ছন্দে তিনি “সখার প্রতি” ও “নাচুক তাহাতে শ্যামা” কবিতা! 
ছুটি লিখেছেন। এ ছুটি কবিতার ভাষায় তিনি সংস্কৃত শব্দের সুচারু 
রোগ করেছেন। এ শবসন্তাবের দ্বারা বক্তব্যের গভীর গান্ডীর্ঘই 
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দেহ চার সুখের সঙ্গম, চিত্ত বিহঙ্গম, সঙ্গীত নুধান ধার। 
মন চায় হাসির হিন্দোল, প্রাণ সদা লোল; যাইতে ছঃখের পার ॥ 

( নাচুক তাহাতে শ্যাম! ) 
্রাস্ত সেই যেব৷ সুখ চায়, ছুঃখ চায় উন্মাদ সে জন, _ 
মৃত্যু মাঙ্গে সেও যে পাগল, অম্বতত্ব বৃথা আকিঞ্চন। | 

(ধার প্রতি) 
উপরের এই ছুটি উদ্াহরণেই তাঁর ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য বুঝ 

যাবে। সংস্কৃত শব্দের সুগম্ভীর ব্যঞ্জন। ও সংস্কৃত ভাষাম্থুলভ সংঘমেই 
তার বক্তব্য আরো জোরালে। হয়ে উঠেছে । আর এই ছন্দের মধ্যে 
যে তরঙ্গিত গতি দেখতে পাই;__তা? মধুস্দনের অমিত্রাক্ষরের ছারা 
পরোক্ষভাবে প্রভাবিত । চরণের শেষে নিদিষ্ট যতি থাক সত্বেও 
আশ্চর্য চলমানতা৷ রয়েছে এই ছন্দে। পয়ারের চরণাস্তিক বতি 

অন্ষু্ন রেখে এমন গতিবেগ সঞ্চারের উদাহরণ সেকালে খুব বেশি ছিল 
না। ভাষার ক্ষেত্রেও স্বামীজী মধুস্দনের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত। 
যে পৌরুষদৃপ্ত জীবনাদর্শ তার আকাক্ক্ষিত ছিল মধুস্দনের 
কাব্যভাষায় সেই আদর্শের প্রথম প্রকাশ- -সে প্রকাশের ফলে বাংল। 

কবিতার ক্ষেত্রে যুগাস্তর সূচিত হয়েছিল। মধুন্দ্দনের মহাকাব্যের 
কল্লোলধবনি স্বামীজীর কবিতায় আরও সুগভীর মহিমায় সঞ্চারিত 
হয়েছে। মিলের প্রতি স্বামীজী যে বেশী মনোযোগী হন নি-_-তার 

কারণও ওই অমিত্রাক্ষর | 
গিরিশচন্দ্র এই অমিত্রাক্ষরকে ভেঙে নিয়ে নাট্যরচনার ক্ষেত্রে 

বে নূতন রূপ দিয়েছিলেন, সেই গৈরিশ ছন্দ 'গাই গীত শুলাতে 
তোমায়" কবিতাটিতে প্রযুক্ত। এ কবিতায় যে গীতি-কাব্যের স্পর্শ 
পাই--ছন্দ ও ভাষা! তারই অনুযায়ী । 'দখার প্রতি" ও 'নাচুক 
তাহাতে শ্ঠামা"র মন্দ্রধ্বনি চিরায়ত সাহিত্যেরই উপযুক্ত ।. “নটি 
এবং 'প্রলয়' মূলত: গান-_কিন্ত এ ছুটি গানের কাব্যসৌন্দর্ষের তুলন! 
একমাত্র উপনিষদেই মেলে । স্বাম্ীজীর ইংরেজী কবিতা, “5০6, 

(শাস্তি ) এ গান ছটিরই সমগোত্র । 
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স্বাধীনতার আকাজ্া স্বামীজীর ব্যক্তি-চরিত্রের অন্যতম প্রধান 

বৈশিষ্ট্য। আমেরিকার স্বাধীনতাদিবব উপলক্ষ্যে রচিত “চৌঠা 
জুলাইয়ের প্রতি” ("0 076 0010 ০06 0015 ) কবিতায় তার 

প্রকাশ । রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীন মনোবৃত্তির 

বিকাশনাধন তার আন্তরিক আগ্রহের বস্তু ছিল। 'পত্রাবলী'তে 

তাই তিনি লিখেছেন_-“ম্বাধীনতাই উন্নতির একমাত্র সহায়ক। 
স্বাধীনত হরণ করিয়া! লও, তাহার ফল অবনতি ।”১ 

“0 01) 4১৬12021550. 10019? ( প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি ), 

“16 9008 ০0: 076 ৪1০০1 ( জীবন্দুক্তের গীতি ) প্রভৃতি কবিতায় 

ভারতবর্ষের ও নিখিল মানবাত্মার চিরস্বাধীন সত্তার জয়গান ধ্বনিত। 

কিন্তু মুক্তিপথের যাত্রীর হাতে স্বামীজী তুলে দিয়েছেন জীবনমখিত 
বেদনাবিষের “পেয়ালা” পে০ 090) | এ কবিতার ঘননিবদ্ধ আঙ্গিক 

কাবোত্কর্ষের দিক থেকেও লক্ষণীয় । “5 7019 [5 [01767 

(খেলা মোর হলো শেষ ) কবিতায় সৃষ্টির উৎসমূলে প্রত্যাবর্তনরত 
জীবনতরঙ্গের বিলীয়মান ধ্বনিটুকু ফুটে উঠেছে । সমগ্র ইংরেজী ও 
বাংলাসাহিত্যে তুলনারহিত তার 41911 0০০ 14001961” ( জননী 

কালিকা-_“মৃত্যুরূপ। মাতা”) কবিতায়__নবধুগের খষিকৰির ধ্যাননেত্রে 
জগজ্জননীর যে চিত্রচেতনাময় রূপ ফুটে উঠেছে তার অপার বিস্ময়রস 
সাধক ও সাহিত্যিকমাত্রের কাছেই অমূল্য সম্পদ বলে মনে হবে। 
এর আগে আচোচনাপ্রসঙ্গে বলেছি, বিবেকানন্দের কবিতার দেবতা 

_“মহাকালী” | 

“হয়ে বাক্য-মন-অগোচর, সুখে ছুংখে তিনি অধিষ্ঠান, 
মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা? মাতৃভাবে তারি আগমন |” 

(সখার প্রতি ) 
1811 (26 71006 কবিতায় বিবেকানন্দের জীবনোপলবন্কির 

কেন্দ্রচেতন! রূপ পেয়েছে এ কয়টি চরণে-_ 

১বাধী ও 'রচন : ষ্ঠ খণ্ড : শাজিদিকা পেলে ' দেখ! খরা সাধ, 
১৮৯৩ সাঁজের চিঠি : পৃঃ. ৬৪ | ্ 
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সাহসে যে ছ:খদৈন্য চায়। 

মৃত্যুরে যে বাধে বাহুপাশে, 

কাল-ন্বত্য করে উপভোগ, 

মাতৃরূপ। তারি কাছে আসে । 

( মৃত্যুরূপা মাতা অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ) 
এই স্ুুখছুঃখে সম-অধিষ্ঠাত্রী, জীবনমৃত্যুর লীলাবিভঙ্গে শাশ্বত- 

রূপিণী, মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা বিবেকানন্দের কবিতার পটভূমিতে 
সংস্থিতা।১ তাই বিবেকানন্দের কাব্যস্থষ্টি, বাংলা! কবিতার জগতে 
এক অভিনব সত্য ও সৌন্দর্যের আদর্শ তুলে ধরেছে,_-এ আদর্শ 
সাহিত্যরসিক পাঠকমাত্রেরই সশ্রদ্ধ অভিনিবেশের অপেক্ষা রাখে । 

মু, 

যদি কেউ বলেন, বাংলাসাহিত্যে বিবেকানন্দের কবিতা সম্বন্ধে 
সর্বাগ্রে আলোচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাহলে একটু 

আশ্চর্য হলেও একেবারে অসত্য কিছু বলা হবে না। এ বিষয়ে 

প্রথম অবহিত হয়েছিলাম “সাহিত্যপত্রে' পুনরমুদ্দিত শ্রীঅক্ষয়কুমার 
চট্টোপাধ্যায়ের 'কৰিতা সম্বন্ধে হই চারিটি কথা? প্রবন্ধটি পাঠ করে। 
রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত নবপর্যায় “বঙ্গদর্শনে'র ৭ম বর্ষ, ১৩১৪ সাল, 
জ্যৈন্টসংখ্যায়ং এই অসাধারণ প্রবন্ধটি বাংলাসাহিত্যে কবিতাচর্চার 
ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচন! | 'দাহিত্যের ভবিষ্থুৎ'-গ্রস্থে কৰি বিষুঃ দে 
এই প্রবন্ধ পাঠের প্রতিক্রিয়াতে রবীন্দ্রনাথের 'ছ:খ? প্রবন্ধটির 

আবির্ভাব বলে ইঙ্গিত করেছেন । রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের 

১ উদ্বোধন? : বিবেকানন্দ শতবাধিক সংখ্যা) ১৩৭* পৌষ সংখ্যায় 
প্রকাশিত লেখকের 'স্বামীজীর ধ্যানলেত্রে টিন নিসা, 

রর ৭১--৪৬ ূ 
রি 



বিবেকানন্দের কবিতার পটভূমি ১৫১ 

ভাবজগতে ছঃখচেতনার সাধন্ন্য ও বৈপরীত্য নিয়ে আলোচনায় 
এ প্রবন্ধ নিশ্চয়ই অন্যতম দিক-নির্দেশক 1১ 

“বিবেকানন্দের কবিতার পটভূমি-আলোচনাকালে এই প্রবন্ধটি 

অবশ্যম্মরণীয়। একটু দীর্ঘ হলেও প্রবন্ধকারের ভাষাতেই এ প্রবন্ধের 
মূল বক্তব্য পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করছি। প্রবন্ধের সুচনাতেই 
লেখকের মস্তব্য-ষধার্থ কাব্যরসসস্ভোগ--.কেবলমাত্র উদার নিভীক 

বীরহদয় ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব |? 

কৰিতার আঙ্গিক নয়, ভাবসত্যই এ প্রবন্ধে লেখকের মূল বক্তব্য । 
“কবিতার প্রাণস্বরূপ যে অন্তরতম ভাব__যাহ। স্বদেশের সর্ককালের 

যথার্থ কবিদিগের রচনায় মানবভাষার দারিদ্র্যবন্ধন ছিন্ন করিয়! 

আপনার শুভ্রজ্যোতিতে আপনি বিভাসিত হইয়! উঠে, যাহা! বিশ্বের 

পুরাতন সত্য গুলিকে প্রত্যহ নবীন নবীন মুন্তিতে মানবনয়নের সন্মুথে 
ধারণ করিয়া প্রকৃতির সহিত মান্বন্ধদয়ের অচ্ছেগ্চ নিবিড় সম্বন্ধ 

প্রত্যক্ষ করাইয়! দেয়-_সেই অন্তরতম ভাব সম্বন্ধে আলোচন। 
প্রসঙ্গে লেখক তুলনামূলকভাবে যে ছু'জনের কবিতার কথ। বলেছেন; 
তার! রবীন্দ্রনাথ ও"ম্বামী বিবেকানন্দ । 

লেখক শ্রী চট্োপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে অবহিত যে, “কবিতার দেহের 

বিশ্লেষণ হইতে পারে । তাহার প্রাণরূপী অন্তরতম ভাবের বিশ্লেষণ 

হইতে পারে না। সমধ্মী বা বিপরীতধর্মী অপর মহাভাবের সহিত 
তাহার তুলন! চলিতে পারে মাত্র ।” সেই মহাভাব এক্ষেত্রে স্বামী 
বিবেকানন্দের । ব্বভাবতই রবীন্দ্রমানসের ঠিক বিপরীত না হলেও 

হ্বতন্ত্র বিবেকানন্দ-মানসের কথা তার মনে পড়েছে। 

১৩১০ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রস্থাবলীর নৃতন 
স্করণের ভূমিকায় রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্ততম শ্রেষ্ঠ সমালোচক 

মোহিতচন্দ্র সেনের লেখা থেকে কবিতার একটি মানদণ্ড গ্রী 

চট্টোপাধ্যায় 'আহরণ করেছেন--“যে কবিতা অনিধচনীয়তায় সঙ্গীতের 

১ সাহিত্যে ভবিষৎ; বিধু দে: ০ 
প্রথম ভারনি সংস্করণ : পৃঃ ৫৪. | | ্ 



১৫২ বিবেকাপন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

যত স্ৃশ, এবং যে কবিতায় পাঠক মানবজ্জীবনের প্রসার যত অধিক 
অনুভব করেন, তাহা! তত শ্রেষ্ঠ |” 

“ 'জীবনের-প্রসার' শবে চৈতন্যের বন্থব্যাপিত্ব এবং সেই হেতু 
কমক্ষেত্রের বিস্তার সচিত হইয়াছে, মনে করি। এইজন্য প্রকৃতির 

অস্তনিহিত মহাসত্যগুলিকে যিনি ঘত অধিক দিক হইতে (উপলব্ধি 

করিয়া মানবনয়নের সম্মুখে ধরিয়াছেন তিনি তত শ্রেষ্ঠ। এই সুত্র 
ধরিয়া আলোচনা করিলে বোধ হয় আমরা দেখিতে যে, 

রবীন্দ্রনাথ সুখের দিক হইতে, সৌন্দর্যসস্তোগজনিত সুখের অনুভূতি 
দ্বারা বিশ্বের সনাতন সত্যের পরিচয় পাইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতি 

মোহিনীও বটেন। ভীষণাও বটেন। রবীন্দ্রনাথ এই মোহিনী প্রকৃতিকে 
দেখিয়াছেন, ভীষণাকে বড় একট। দেখেন নাই ।” 

“বনুন্ধরা” কবিতার নিয়লোছ্ধত অংশটি মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত 
সংস্করণে বজিত-_ 

“হিংস্র ব্যান্র অটবীর 
আপন প্রচণগ্ডবলে প্রকাণ্ড শরীর 
বহিতেছে অবহেলে ; দেহ দীপ্তোজ্জল 

অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন অনল 

বজ্জের মতন রুদ্র মেঘমন্দ্র স্বরে 

পড়ে অসি অতফ্কিত শিকারের 'পরে 

বিদ্যুতের বেগে, অপরূপ সে মহিমা 

হিংসাতীত্র সে আনন্দ সে দৃপ্ত গরিমা-_ 
ইচ্ছা করে একবার লভি তার স্বাদ।” 

এই অংশটি বর্জনের কারণ কি, “সাধারণ মানবের হৃদয়ে জীবত্ব- 
হেতু যে স্বাভাবিক শোণিতপিপাসা বর্তমান দেখ! যায়, কবিহৃদয়ে 
তাহাব্ই অলক্ষ্য প্রতিবিদ্ব দেখিয়া" সম্পাদকের কুষ্ঠা? গ্্রী 
চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্“-_“যতদিন পৃথিবীর এই নিদারুণ ?০5101৮6 
2817” বা সহস্ত বেদনার লম্ঘুখীন হইবার বীর্ষের উপলব্ধি না হয়; 
তিতদিন মানবনৃদরে এই হিংসাতীত্র আনন্দের পিপাসার : অস্ত 



বিবেকানন্দের কবিতার পটভূমি ১৫৩ 

ভালই মনে করি। হিংসার সহিত এই ভীয়ণ যন্ত্রণার বড়ই ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ। সেইজন্য এই হিংসাই অনেকস্থলে সত্যবেদনার সহিত পরিচয় 
করাইয়! মানুষকে বীর্যবান করে। মাত্র শোণিত দর্শনভয়ে যে মানব 
হিংসার আনন্দ দান করিতে কুষ্টিত হয়, তাহার সম্বন্ধে স্বামী 

বিবেকানন্দ বলিয়াছেন-_- 

“ছাগকণ্ঠ রুধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার, 
দেখে তোর হিয়। কাপে, 

কাপুরুষ! দয়ার আধার ! ধন্য ব্যবহার ! 
মর্মকথ! বলি কাকে ।” 

কেহ কেহ বলিবেন, “কেন, রবীন্দ্রনাথ কি তাহার তুলিকায় 
বেদনার ছবি অঙ্কিত করেন নাই?” উত্তরে আমি বলিব, “হা 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহ! অধিকাংশ স্থলেই সছন্ত বেদনা নহে।_ 
নুখাতিশয্যের বেদনামাত্র 1”... 

“প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই দন্ত বেদনা, আমি কাহাকে 
বলিতেছি।-"'এই পর্বস্ত বলিতে পারি, আক্রান্ত মৃগের নয়নে যে 

মর্ীস্তিক নীরব বেদন। ফুটিয়া উঠে_-ঘোর ছুভিক্ষে অনশন-গীড়িত 
কঙ্কালাবশিষ্ট আসন্নমরণ শিশু কোটর প্রবিষ্ট বুভুক্ষিত কাতরনয়নে 
তাহার ইহলোকের ভগবান্ শীর্ণকায়৷ উদ্দাসনয়না হতভাগিনী জননীর 
মর্মীস্তিক নৈরাশ্যব্যঞক মুখের দিকে চাহিয়া আছে-_হতভাগ্য শিশু 
অপর কোন ভগবান্ অপর কোন নির্ভরের দেবতা দেখিতে শিখে 
নাই;-তখন পরস্পরের দিকে চাহিয়া উভয়ের চক্ষে যে জমাট- 

বাধা নিঃসহায় রিক্ত বেদনার ছায়া দেখ! দেয়--যেখানে বেদনাই 

বেদনার সহচর-..ইহ! সেই বেদন! | 
জীবনক্ষয়কারী তপস্তার পরে ভগবান্ বুদ্ধদেবের চক্ষের সম্মুখে 

বিশ্বের অন্ত বস্ত্রণা বুঝি জমাটবন্ধ হইয়া রিক্তমৃত্তিতে আবিভূত 
হইয়াছিল, তাই এই ছঃখের খষির মুখ হইতে প্রথম মন্ত্র উচ্চারিত 
হইয়াছি-_.কষ্ট, আছে, কষ্ট আছে'। দারুণ শোকের ভিছারািতা 
হদয়ে..'অসস্ত বেদ নার ছায়াপাত... ০.1 | 



১৫৪ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 
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এই যন্ত্রণা “£০০ 0690 20: 05215 বটে। কেন কীদিবে ? 

কাহার কাছে কাদিবে? নির্ভরের দেবতা, অভিমানের দেবতা কেহ 
থাকিলে তবে ত তাহার কাছে কাদিবে। 

বিশ্বের পুঞ্জীভূত রিক্ত যন্ত্রণার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর, --অনস্ত 
হাহাকারের উপর প্রতিষ্ঠিত শবরচিত সিংহাসনে উপবিষ্টা করালিনীর 
নিরাভরণা-নিরাবরণ। নগ্নমূত্তি দেখিয়া সন্যাসী বিবেকানন্দ তাহার 
বিরাটহৃদয়নিঃস্ঘত যে বীর্ষের গান আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, তাহার 
তুলন1! কোথাও দেখি নাই । সন্স্যাসী প্রথমে অন্তূঃপ্রকৃতি ও বহিঃ 

প্রকৃতি সুন্দর ও ভীষণ ছুইরপেরই অতি বিশদ চিত্র অঙ্কিত করিয়া! 

বলিতেছেন__ 
দেহ চায় সুখের সঙ্গম, চিত্ত বিহঙ্গম, সঙ্গীতনুধার ধার। 

মন চায় হাসির হিন্দোল, প্রাণ সদা লোল, যাইতে হঃখের পার ॥ 

ছাড়ি হিম শশাহ্বচ্ছটায়। কেব! বল চায়, মধ্যাহ্ন তপনজ্ঞাল!। 
প্রাণ যার চণ্ড দিবাকর; শিগ্ধ শশধর, সেও তবু লাগে ভালে! ॥ 

সুখতরে সবাই কাতর, কেব! সে পামর, ছুঃখে যার ভালবাসা | 

সুখে ছুঃখ অম্বৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশ1। 
রুদ্রমুখে সবাই ভরায় কেহ নাহি চাক্স মৃত্যুবূপা এলোকেশী। 

উষ্ণধার, রুধির-উদগান্ন, ভীম তরবার, খসাইয়ে দেয় বাঁশী ॥ 
সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী,. তোমার মায়ার ছায়! | 

করালিনি, কর মরমচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখন্বপ্ন দেহে দয়া ॥ 



বিবেকানন্দের কবিতার পটততৃমি ১৫৫ 

মুণ্ডমাল। পরায়ে তোমায় ভয়ে ফিরে চায় নাম দেয় দয়াময়ী। 
প্রাণ কাপে ভীম অষ্রহাস, নগ্ন দিকৃবাস, বলে ম! দানবজয়ী ॥ 
মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময়, কোথা যায় কেব। জানে। 

মৃত্যু তুমি, রোগ মহামারী, বিষকুস্ত ভরি, বিতরিছ জনে জনে ॥ 
রে উন্মাদ, আপনা ভূলাও, ফিরে নাহি চাও, পাছে দেখ ভয়ঙ্কর! । 
হংখ চাও সুখ হবে বলে, ভক্তিপূজাছলে, স্বার্থসিদ্ধি মনে ভরা ॥.. 
ভাঙ্গ বীণ?, প্রেম সুধাপান, মহা! আকর্ষণ, দূর কর নারীমায়! | 

আগুয়ান সিন্কুরোলে গান, অশ্রজল পান, প্রাণপণ, যাক কায়া ॥ 

জাগে। বীর? ঘুচায়ে স্বপন+ শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে ? 
হঃখভার এ তব-ঈশ্বর ! মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতামাঝে । 
পুজা! তার সংগ্রাম অপার, সদ! পরাজয়, তাহ। না! ডরাক তোম] | 

চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যাম ॥ 
এই কবিতার ছত্রে ছত্রে তীব্র বেদনার অনুভূতির সহিত যে 

ভাস্বরবীর্ষের গুভ্রদীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহা! উপলব্ধি করিবার 
ক্ষমতা আজ কয়জন ভারতবাসীর আছে 1... 

ক্ুত্র মানবের এই দশ! দেখিয়! বীর সন্ন্যাসী ভৈরবন্বরে আহ্বান 

করিতেছেন__“কে মুক্তিকাম নিভাঁক বীর আছে- মোহময় স্ুখন্বপ্ 
ত্যাগ করিয়া জাগ্রত হও, জাগ্রত হও। দেখ, শ্বশান বিলাসিনী 
যন্ত্রণার অধিষ্ঠাত্রী দেবী তোমার অর্চনা লইবার জন্য তোমার শিয়রে 
আসিয়া ঈলাড়াইয়াছেন। তুমি কি এই দেবীর অর্চনা করিতে ভীত 
হইবে? যুদ্ধই ইহার অর্চনা। তোমার সমস্ত ক্ষুত্র স্থার্থ, সমস্ত 
চিত্বদৈগ্য, সর্বক্ষুত্র কামনা, এ শোণিত রঞ্জিত চরণে জলাঙ্লি দিয়া 
নি্লঙ্ক ললাটে রক্তচন্দনের অর্ধচন্দ্র অস্কিত করিয়া জীবনাস্তকর 
মহাযুদ্ধে অগ্রসর হইয়। দেবীর সম্মুখে উদ্ধতশিরে দণ্ডায়মান হুও। 
নতশিরে স্তবের দ্বারা করালিনীর তুষ্টিসাধনে চেষ্টা করিও ন!। 
আহবেই এই দেবীর পরম পরিতোষ !."" 

এই যুদ্ধের ফল কি, ভাহাও সঙল্প্যাসী বলিয়াছেন। হায়-'. 
মদ] পরাজয়ই 'এই যুদ্ধের ফল। নিহ্বের পুজীভূত বস্ত্রণার সম্মুখে 



১৫৬ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিক্তা 

মহাবীরেরও শক্তি ব্যর্থ হয়। অনন্ত যুদ্ধেও এই অনস্ত বেদনার 

পরিমাণ অটুট থাকে । ইহাই 723310015: বা ছঃখবাদীদিগের শেষ 

কথা । কিন্তু সাধারণে 70655177156 কথাটি যেভাবে ব্যবহার করেন 
সেই অর্থে এই মহাবীর্য সন্গ্যাপীকে 70685170155 নামে অভিহিত 

করিলে কথাটির অপব্যবহার কর! হয়। যদি কেহ জিজ্ঞাসা ঝরেন-__ 
“সে কি, যদি সদা পরাজয়ই যুদ্ধের কল হয়, তবে যুদ্ধ কিরে টুলিতে 
পারে? সদা পরাজিতের আবার যুদ্ধ কিরূপ? তখন অপর একটি 
প্রশ্নের দ্বারা এই শ্রেণীর ছুংখবাদীর! ইহার উত্তর দেন। তাহা এই 
'ঘদি মরিবেই, তবে বাঁচিয়। থাকার চেষ্টাই যেমন জীবিতের পক্ষে 

স্বাভাবিক, সেইরূপ জীবনব্যাগী মহাসমরই মহাকালীর ভৈরব 
আহ্বানে প্রবুদ্ধচৈতন্য বীরের পক্ষে স্বাভাবিক । ফল কি হইবে৷ 

দেখিবার অবসর বা! ইচ্ছা! নাই ।”.. 

বুদিন ধরিয়। আমরা বু কবির ললিত বেণুরবে মুখরিত, মলয় 
মারুত নিষেবিত আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে সুখশব্যায় শয়ান করিয়া সুখের 
মিথ্যাস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে নিত্রিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই নিদ্রা 

কালনিদ্রায় পরিণত হইবার উপক্রম হইতেছিল। আজ বুঝি 
আমাদের মোহতন্দ্রা ছুটিতেছে তাই এই মহাবীর্ সন্ন্যাসীর তৃর্যনিনাদ 
সাগরগর্জনবৎ আমাদের কর্ণে আসিয়। পশিতেছে 1” 

বিবেকানন্দের এই জীবনদর্শন আলোচন। প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই 
রবীন্দরদৃষ্টিতে কালীমূতির যে ব্যাখ্যা “বিসর্জন নাউকের রঘুপতির 
উক্তিতে পাওয়! যায়। সেকথা লেখকের মনে জেগেছে । জয়সিংহের 

মৃত্যুতে রঘুপতির এত দিনের সবত্ব লালিত দেবী-সস্কার খন নষ্ 
হয়ে গেল, অমনি কালীপ্রতিম! ভার কাছে 'জড় পাষাণের স্ুপো” 
পরিণত । শ্রীচট্োপাধ্যায়ের বক্তব্য-_“ইহাতে আমাদিগকে বিবেকানন্দ 
স্বামীর সেই কথ স্মরণ করাইয়! দেয়-__ | | 
'মুগ্মাল। পরায়ে তোমায় ভয়ে ফিরে চায় নাম দেয় দয়াময়ী:। 

. শ্রীণ কীপে ভীম অটহাস, নগ্রদিক্বাস। বলে মা দানবজয়ী 1 
'তদিন ররুর্পতির আশার খগ্প অটুট ছিল, ততদিন লাধারণ মানবের 



বিবেকানন্দের কবিতার পটভূমি ১৫৭, 

স্যার রঘুপতিও মুণ্ডমালিনীকে ভক্তবৎংসল এবং কেবলমাত্র শক্ররূপি- 
দানবদলনী বলিয়াই পুজ। করিয়াছিলেন । কিন্তু যাই তাহার উগ্র স্সেহের 

একমাত্র পাত্র জয়সিংহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার রিক্ত কঠোর 
জীবনে যাহ! কিছু আশার, সুখের বা শোভার আস্পদ ছিল, সমস্তই 

মুহূর্তে চূ্ণবিচূর্ণ হইল-_তখনি এই ব্রাহ্মণ আর্তনাদ করিয়া বলিয়া 
উঠিলেন--“জানিস্ কি করেছিস? কার রক্ত করেছিস প্যন 1”... 

“রঘুপতি বলিতেছেন, 'সরল ভক্তির প্রতি গুপ্ত উপহাস ।” ইহা ত 
সরলভক্তি নহে।-সরল? কোথায়? এবং ভক্তিই বা কোথায়? 
সরল নহে; স্থার্থবক্র_ভক্তি নহে; ভয়। তাই দেবীও ভক্তির দেবী 
নহেশ।' 

সম্যাসী দেখিয়াছেন, এই দেবী “দানবের ক্রুর পরিহাস” মাত্র 
নহেন। ইনি সত্যরূপিণী-_-ভাই বলিয়াছেন, “সত্য তুমি মৃত্যুবূপা 

ইনি যদি উপহাসমাত্র হইবেন, তাহ! হইলে ইহার ভীম অসির 
আঘাতে যে স্থুখবনমালীর সুখের মুরলী মুহুর্তে মুহুর্তে ধূলিচুম্বন করে 
তিনি কি ?... 

রবীন্দ্রনাথের শেষ উপলব্ধি ধাহার আনন্দধারা বিশ্বের অনন্ত 

সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া আসিয়া উপাসকের হৃদয়ে ভক্তিরূপে ফুটিয। 
উঠে। 

বিবেকানন্দের উপলব্ধি-ধাহার আনন্দধারা বিশ্বের অনন্ত 
শোণিতরাঙা সত্যবেদনার ভিতর দিয়া আসিয়া যুধ্যমান বীরের, 
আপনাতে আপনি পূর্ণ বিরাট হৃদয়ে বন্ত্রণাপীড়িত জীবের প্রতি 
প্রেমরূপে ফুটিয়া উঠে ।” 

্রবন্প্রাস্তে শ্রীচট্টোপাধ্যায় যে 'শেষ উপলব্ধি'র কথা বলেছেন, 
ত৷। বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে সত্য হলেও, ববীন্দ্রনাথের কাব্যধা্ এরপর 
বু বিচিত্রপন্থায় আবর্তিত হয়ে উপনিষদের অছৈতচেতনার সাগর- 
সঙ্গমে উপনীত। .মেদিক থেকে এ ,আলোচনার স্বাভাবিক অপু 
স্বীকার করেও বলা ঘায়। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের 'জীবনদর্শনের 
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পার্থক্যটি এ প্রবন্ধে আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে বিশ্লেষিত। কবিরূপে 
এদের কোনে! তুলনা লেখক করেন নি। মূল ভাবসত্যই তার 
বিচার্ষয এবং এক্ষেত্রে তার নিজন্ব পক্ষাপাত যে বিবেকানন্দ-জীবন- 

বেদের অভিমুখী তাও সুস্পষ্ট | 

বিবেকানন্দের স্বল্পসংখ্যক বাংলা কবিতার মধ্যে উদ্বোধন (১ ১৩০৬- 

), দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'নাচুক 
কবিতাই এলি 
স্বামীজীর “25]1170156 1061217, “৬150 150৬5 [70৬ 7176 

1:100161 01955) 'সখার প্রতি) বা “০ ০90? জাতীয় কবিতার 

কথা উল্লেখিত থাকলে তার কবিসত্তার পরিচয়টি আরে! বিকশিত 
হত।১ হয়তো, এ সব কবিত। (“সথার প্রতি' ছাড়া ) তখনে। ব্যাপক 

প্রচারলাভ করে নি বলেই এই অনুল্লেখ। প্রবন্ধের প্রান্তে এসে 

লেখকের মন্তব্--“কেহ মনে না করেন, আমি রবীন্দ্রনাথের সহিত 
বিবেকানন্দ স্বামীর কৰি হিসাবে কোন তুলন! করিয়াছি । “কবি” 
শব্দটি সাধারণ যে অর্থে ব্যবহার হয়, সেই অর্থে স্বামী বিবেকানন্দকে 

কৰি বল! যায় কিনা সন্দেহ করি। প্রবন্ধের ভিতর একস্থানে 

ভগবান বুদ্ধের নামোল্লেখ করিয়াছি। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 
সহিত বিবেকানন্দের তুলন। করিয়াছি 'বলিলে ইহাও বলিতে হয়, 

বুদ্ধদেবের সহিতও রবীন্দ্রনাথের তুলন। করিয়াছি-__কারণ, যে প্রসঙ্গে 

বুদ্ধদেবের নামোল্লেখ করিয়াছি--ঠিক সেই প্রসঙ্গেই বলিতে বলিতে 
বিবেকানন্দ স্বামীর কথ! আসিয়া পড়িয়াছে।” 

১ স্বামীজীর এই ভাবধার! সাম্প্রতিককালের এক বিদেশী লেখকের গবেষণা 
গ্রস্থকে অন্ধপ্রাণিত করেছে। বইটির নাম “7১6 5৮/০0৫0 ৪20 016 চা” : 
1811 200 10510091021 5151009 06 056 17200016204 2105 

9051056 0) চ35505 2150801985 (অসি ও বীশী: কালী ও কফ, হিন্দ 
পুরাণে ভীষণ ও মধুরের অন্ধকার রূপ): লেখক 10250 0. 1:128165 
€(ভ্েডিভ আর কিন্স্লি) : 01292: [% হু. : নি পাত্রিশিং হাউ : 
গ্রথ্ প্রকাশ ১৯৭৫ 
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এ বিষয়ে শ্রীচট্রোপাধ্যায়ের সতর্কতা! সত্বেও মনে হয় বিবেকানন্দের 
ইংরেজী, বাংল! ও সংস্কৃত কবিতাবলীর সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের সুযোগ 

'তার ছিল না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয় কিন! সে প্রশ্ন না তুলেও 
সখ্য ও গুণবিচারে বিবেকানন্দ-রচনাবলীতে তার কবিতা বিশেষ 

মনোযোগের দাবি রাখে । বিশেষত বিবেকানন্দমানসের পূর্ণাঙ্ 

পরিচয়লাভে তার প্রায় প্রতিটি কৰিতাই অপরিহার্য । তাই প্রধানত 
ইংরেজীতেই তার অধিকাংশ কবিতা লিখিত হলেও সেগুলির অনুবাদ 

এবং তার বাংলা ও সংস্কৃত কবিতা অবলম্বনে বিবেকানন্দসাহিত্যের 

হজনধ্মী কবিসত্তার পরিচয়লাভের প্রচেষ্ট। বর্তমানে গ্রন্থে প্রত্যাশিত। 
্রীচট্টোপাধ্যায়ের মুল্যবান আলোচনাটির সারাংশ বিবেকানন্বমানসের 
পটভূমি-উপলব্ধিতে বিশেষ সহায়ক বিবেচনায় এ অধ্যায়ে সংযোজিত। 
সামগ্রিকভাবে বিবেকানন্দসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় থাকলে তার কবিতা 
ও কবিসত্তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সার্থকত। যে কোনে। সাহিত্য-পাঠকের 

সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে-_এই আমাদের নিশ্চিত ধারণ1।১ 

১ এ ধারণার অন্যতম সার্থক উদাহরণ-_“বিশ্বভারতী পত্রিকা”, মাঘ-চৈত্র- 
সংখ্যা, ১৩৭১-এ প্রকাশিত স্থনীলচন্দ্র সরকারের “বিবেকানন্দ : কবিতা! ও 
জীবন' প্রবন্ধ তষ্টব্য | 

এই প্রসঙ্গে স্বাম্মীজীর ছুটি মন্তব্য আমর! বিশেষভাবে মনে রাখতে পারি । 
একদ। তার অনুগামী শিষ্তকে উদ্দেশ করে তিনি বলেছিলেন, 400 508 1506 
586১ 10020 [2100 515 2180. 101617056 ৪. ০০?” (তুমি কি বুঝতে 

পারছো। না ধে সব কিছুর উপরে আমি কবি ?)--এ লাইফ অফ বিবেকানন্দ : 
রম] রল1 : পৃঃ ২৭১ পাঘটাক। ভ্রব্য । 

উপনিষদের বাণী স্বরণে দ্বামীজী আর এক জায়গায় লিখেছেন--“] 06৬2 
1680 0৫ 225 20012 068060]1 0006060100 ০06 900 (15210 002 

1011057108 : [76 19 0135 0656 90৬0 006 40048200০৪0 005 
12016 00721561515 চ55 19062) ০00028 10 55155 130. 11757055810 

217500008, আগ [ও 1006 0155৮ (ঈশ্বর সন্বন্ধে নিয়োদ্বৃত কখাগুলির 

মতো সদর কথ! আর কোথাও পাই নি--“তভিনি বহাঁকবি, আদিকবি, সবগ্র 
জগৎ তাঁর .পরষ আনন-সঙ্গাত ছন্দে হিলে গ্লৌোকরাশিতে প্রকাশিত একটি 
কবিত1৮ (বাদী ও রচনা: ২য় খওড: 'সববস্থতে ব্থযশন ২ পৃঃ ২৭২). 
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আঠারে! শো৷ একযষ্্রতে মেঘনাদবধকাব্য প্রকাশিত হলো ।। আঠারো 

শে! তেষ্রিতে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব । বাল্য বা কৈশোরে 
তিনি হয়তো এই দত্বকুলোদ্ভৰ মহামতিকে দেখে ধাকবেন। 

নরেন্দ্রনাথ নিজেও আর এক দত্তবংশের মহারথী। ছুজনের সম্বন্ধেই 
সেই একান্ত পুরাতন প্রবচনটি আশ্চর্যভাবে সার্থক--দত্ত কারো ভৃতা 

নয়। স্বভাবের ক্ষেত্রে সম্রাট, জীবনের ক্ষেত্রে অপরাজেয় সৈনিক, 
ছজনের একজন বিজাতীয় রীতিনীতিতে দীক্ষিত মাইকেল হলেও 
আসলে শ্রীমধুস্দন, আর একজন ভারতীয় ধ্যান ধারণ! ও জীবনাদর্শের 
মূর্ত বিগ্রহ মন্ন্যাসী হলেও পাশ্চাত্য সভ্যতার আন্তরিক গুণগ্রাহী। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলিত সার্থকতার ছুই বিচিত্র উদাহরণ 

মাইকেল মধুন্দন ও স্বামী বিবেকানন্দ । 
মধুস্দনের পূর্ববর্তী বাংল! কাব্যধারায় যে জীবনবেগ স্তিমিত হয়ে 

এসেছিল, অমিত্রাক্ষরের সঙ্গে মানবতাবোধের জোয়ার এসে সেই 

জীবনীশক্তির অমিত সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে দিল। মধুন্দনের 

মহাকাব্যে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীমানস সেই নবজীবনের শঙ্খধবনি 
শুনতে পেয়েছিল বলেই মেঘনাদবধকাব্য আমাদের কাব্যজগতে 

চিরস্থায়ী আসনের অধিকারী। প্রাচীন মহাকাব্য যেমন সমগ্র 

জাতির অস্তর থেকে উদ্ভূত, মধুস্দনের এই আধুনিক মহাকাবাি 
তেমনি নবজাগ্রত জাতীয় চেতনার পরিণত ফল এবং সে জাতীয়তার 

সঙ্গে চিরস্তন মানবতার কোনো! বিরোধ নেই। এদিক থেকে বিচার 
করলে মেঘনাদবধকাব্যই বাংলাসাহিত্যে একমাত্র মহাকাব্য। 

. মেঘনাদবধকাব্যকে অবলম্বন করে যে সমালোচনাসাহিতা গড়ে 
উঠছে মধ্যে একটি নেতিবাচক মনোভাব লক্ষ্য, করে মাঝে 

মাঝে শর্ধিত হতে হয়। এ বুগের 'সমালোচকগো্ঠী মধুদ্দনে এই 
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কাব্যটিকে করুণরসের উদাহরণরূপে প্রতিপন্ন করতেই সমধিক 

উৎসাহী । আশঙ্কা সেখানে নয়। এই করুণরসের কারণস্বরূপ কেউ 

কেউ খন সমকালীন পরাধীনতা, বাঙালী মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক 

ছুরবস্থা, অথব! মধুস্দনের ব্যক্তিগত জীবনে উচ্চাকাজ্ষার ব্যর্থতা 

প্রভৃতি সমাজনীতি ও অর্থনীতির যুক্তি উপস্থিত করেন, তখন সবিনয়ে 
বলতে হয় এসব ঘটনার সঙ্গে মেঘনাদ বা রাবণের ভাগ্যকে যুক্ত না 
করাই ভালো। রাবণ ও মেঘনাদের ভাগ্য 'বাল্পীকি রামায়ণেই 
নির্ধারিত হয়ে গেছে, সে ক্ষেত্রে মধুস্দনের নূতন কিছু করণীয় ছিল 
না। বরং প্রশ্ন করা যেতে পারে মেঘনাদবধকাব্যকে কেবলমাত্র 
করুণরসের কাব্য বল! কতদূর সঙ্গত ? 

একথা সত্য যে পুত্রশোকাতুর রাবণের নিঃশব্দ অশ্রুপাতে এ 

কাব্যের সৃচনা, চিতাশয্যায় শায্মিত মেঘনাদের উদ্দেশে রাবণের 
বিলাপে এ কাব্যের অবসান । কিন্তু এই শোক কি ভগ্ন ভাগ্যের 

কাছে পরাজিত আত্মার আত্মসমর্পণ ? বরং নিয়তির অভিঘাতে, 
দেবতা ও মানবের মিলিত চক্রান্তে, সংসার-সমাজ-প্রিয়জনের মর্ম- 
যন্ত্রণায়--সর্বত্র রাবণের অটল অচল সমুন্নত বীরত্ই কি বড়ো হয়ে 
ওঠে নি? মধুসথদনের কবিমানস রাবণের দস্তকে বড়ো করে দেখে 
নি, রাবণের আত্মবিশ্বাসকেই বড়ো করে দেখেছিল। তাই সে 
প্রাণের গভীরে ছরস্ত শোকের জ্বালা অনুভব করেও অবিচলিত 
কর্তব্যপরায়ণতায় জীবনযুদ্ধে অগ্রসর । কেবল শব্রুহননের হূর্জয়- 
সঙ্কল্পে নয়, মৃতপুত্রের শোকযাত্রাযস পর্যস্ত রাবণের ধীরগন্ভীর সংবত 

ব্যক্তিত্ব স্মরণীয় । বিশদরন্ত্র বিশদ উত্তরী-শোভিত রাবণের কল্পনায় 
মধুনদন উপমা আহরণ করেছেন__.ধুতুরার মাল! যেন ধূর্জটির গলে? । 
কৃতকর্মের বিষপানে মধুসদনের রাবণ তো সত্যই নীলকণ্ঠ ধূর্জটি। 

মেধনাদবধকাব্য পাঠকালে স্বভাবতই এ প্রশ্ন বারংবার মনে 

উকি দেয়, বীরত্বের সংজ্ঞা! কি? যুদ্ধবরণ বীরত্বের বহিবঙ্গ লক্ষণ! 

হ:খবহন তার অন্তরঙ্গ মহিমা! । অন্তর বাহিরের এই সংগ্রামস্থীকৃতি- 

; ১9 
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রাবণের পতনকে ট্রাজেডির মর্ধাদ। দিই, এবং ট্রাজেভিব নায়ক বলেই 
রাবণের মহিমাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 

কিন্তু সব ব্যর্থতার উধ্র্বে রাবণের ওই দৃপ্ত পৌরুষ মানবসত্তার 
মহত্বর সম্ভতাবন! সম্বদ্ধে আমাদের আশান্বিত করে। মানবতার প্রতি 
পরেই বিশ্বাস, এই গ্রীতিই যথার্থ মানবপ্রেম । উনবিংশ শাতাব্দীর এ 

হই ভিন্নধর্মী মানবপ্রেমিকের এইথানে সুরসঙ্গতি | 

মেঘনাদবধকাব্যে কোন অংশটি শ্রেষ্ঠ-_-এই প্রশ্ন করে বিবেকানন্দ 
নিজেই সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন এবং ০০ 
অংশটি দৃপ্ত কষ্ঠে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন।৯ 

রাবণের পক্ষে মন্দোদরীর নীরব নিষেধের চেয়ে বড়ে। বাধা আর 

কিছু কল্পনা করা বায় না। এই অন্তহীন শোক রাবণচিত্তে যেভাবে 

সক্কল্পের জ্বলস্ত অগ্নিতে পরিণত হয়েছে এবং তারপর সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রে 

রাবণের যে শরবৎ লক্ষ্য-তম্ময়তা দেখ! দিয়েছে, সে কল্পনায় এ 

কাব্যের তীব্রতম গতিবেগ পরিষ্ফুট | উনবিংশ শতাব্দীর সমালোচক- 
বৃন্দ এই কারণেই মেঘনাদবধকাব্যের সপ্তম সর্গের প্রশংসা করেছেন 
সবচেয়ে বেশী। সে প্রশংসার মূল্য আজকের দিনেও বিশেষভাবে 
অনুধাবনযোগ্য 1২ 

মেঘনাদবধকাব্যের করুণ রস বীররসের স্পর্শে দীপ্ত গতীর; 
এ কাব্যে বজ কুমুমের বিপরীত মিলন অনায়াসে সাধিত। নবম 
সর্গে রাবণের বিলাপে যে সুসংহত খু প্রকাশ দেখি, সে খঙ্ুতার 
কারণ এই যে, ওই বিলাপ কেবলমাত্র ব্যন্কিগত হতাশার ক্রন্দন 

নয় ; ভাগ্যের মুখোমুখি ঈাড়িয়ে অপার হুঃখরাশিবরণের নির্ভাকতাও 

১ বাণী ও রচনা : নম খণ্ড: পৃঃ ২১১ 
ছি উদাহ্রগন্থরূপ রমেশচজ্জ দতের [.168051606 3608817 থেকে 

দ-036 5৩5৫260৮006 35 15 2055 [506০5 006 80101570895 17) 
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ওই বিলাপের অন্তরালে ধ্বনিত। বিমুখ ভাগ্যের উদ্দেশ্টে রাবণের 
প্রশ্ন আছে, নতিম্বীকার নেই। 

নীতিশান্ত্রের পাপপুণ্যের হিসাব শেষ করেও মহাকালের প্রাঙ্গণে 
মানুষের আরো! কোনো পরিচয় থাকে । স্যষ্টি_রাবণ এবং আক্টা-_ 
মধুস্দন- _হুজনেই তার সাক্ষী । 

২ 

মেঘনাদবধকাব্যের চতুর্থ সর্গটি যেন নির্জন দ্বীপের মতে। চার 
পাশের রণকোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন এক স্বপ্রস্বর্গ। এ সর্গে প্রবেশের 

আগে সশ্রদ্ধ বন্দনায় আমরা। অবনতশির। দূর থেকে ভেসে-আসা 
পুষ্পধুপদ্দীপের মৃছ সুগন্ধে যেন পুজার আয়োজন ; জীবন-চেতনার 
অন্য এক উপলব্ধির জগৎ । 

এ কাব্যের রাবণ বদি প্রতীচ্যসভ্যতার দুর্দ্দ প্রাণশক্তির 

উদাহরণ হয়ে থাকে, সীতা তবে প্রাচ্য তথা ভারতীয় সভ্যতার 
অন্তরতম স্বরূপ! যে মধুস্থদন অনায়াসে লিখেছেন, “] 9950196 

[277 2150 1015 12015 5 ০0 05০ 1068. ০ 2221 €12৬8095 

8100 11101251205 12091178001: 135 25 ৪ 210 

£6110*/”১-_-সেই মধুস্থদনই সীতাচবিত্র বর্ণনায় অন্তরের সমস্ত ভক্তি 

সরমার প্রণামের মধ্য দিয়ে উজাড় করে দিয়েছেন। 

সীতার ললাটে সরমার এ'কে দেওয়। সিন্দুরবিন্দুটি-_ 
'**শোভিত ললাটে 

গোধুলি-ললাটে আহ! তারা-রত্ব যথা ।' 

এই একটি উপমায় সীতার সমগ্র জীবনের বিষাদ-নীহারাচ্ছন্ 
জ্যোতিষ মৃতিটি উদ্ভাসিত। গোধূলি আকাশের বিদায়ব্যথাতুর রক্তিম 
আকাশ যেন লীতার সারাজীবনের বেদনার পটভূমি |. 

১ 'রাধচজ্জ আর তার দলবলকে আমি স্বপা করি কিন্তু রাবণ আমার 
কল্পনাকে উদ্দদ্ধ ও নঞ্লীবিত করে। রাঁবখ এক অপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, 
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স্রন্ধ স্রমে সীতার চরপতলে প্রপামরত লরমা-_ 
সুবর্ণ দেউটি 

তুললীর মূলে যেন জলিল, উজলি 

দশ দিক! 
বাঙালী কবির মনে সান্ধ্যপূজার শান্ত আত্মনিবেদনের স্মরতি এ 
দীপশিখাটিতে বিধৃত। 

আজীবন ছুঃখতপন্তায় মধুন্দনের সীতা নিখিলবিষ্বের হমসিতা! 
লাভ করে “ভবতলে মৃতিমর্তা দয়া? হয়ে উঠেছেন। মি 
মৃত্যুসংবাদেও এ সীতার মনে হয়-_ 

“কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি ! 
নুখের প্রদীপ, সথি নিবাই লো৷ সদ। 
প্রবেশি যে গৃহে, হায় অমঙ্গলরপী 

«আমি ।” 

রক্ষকুলশোকে সে অশোক-বনে 
কাদিল। রাঘববাঞ্ছ। ছু:খী পরছু:খে। 

রাবণের বিপুল এই্বর্, বিরাট ব্যক্তিত্বের ' কল্পনায় মধুস্দন মুগ্ধ, 
চকিত, উচ্ছ্সিত, কিন্তু সীতার নিরলঙ্কার তপস্তাপুত সৌন্দর্যের 
উদ্দেশে মধুস্থদনের প্রণাম-নিবেদনে ধ্যানের স্তব্ধতা। ভক্তির আত্ম- 
সমর্পণ | “চতুর্ঘশপদদী কবিতাবলী'র 'রামারনণ' কবিতাটিতে মধুনুদন 
আর একবার তার প্রণামমন্ত্রটি উচ্চারণ করেছেন-_ 

কে সে মুঢ় ভূভারতে, বৈদেহি ুন্ৰরি, 
নাহি আর্ডে মন: বার তৰ কথা! স্মরি, 

নিত্য-কাস্তি কমলিনী তুমি ভক্তি-জলে ! 
মেঘনাদবধকাব্যের চতুর্থসর্গে এই ছংখের ০০০১৪ 

একটি অপূর্ব উপমায় পুজা করেছেন__ | 

রহিল।.দেরী সে ব্জিন বলে . 
. একটি কুম্ুমমাত অরখো যেমতি | .. 
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পবিত্র সৌন্দর্যের এই সকরুণ নিঃসঙ্গ প্রকাশেই লীতাচরিত্রের 
অনন্ততা । 

এ মহাকাব্যের নর, বানর, র্াক্ষদ--সকলেই মাম্ুষঃ একমাত্র 

সীতাই দেবী। কিন্তু মানরহৃদয়ের বেদনার শতদলে এ দেবতার 
পাদপীঠ । এই অনস্তকরুণাবিগ্রহ যে মহাকবির ধ্যানে উদ্ভাসিত 
হয়েছে, তার মধ্যে চিরস্তন ভারতবর্ষ অতন্দ্র প্রতীক্ষায় জেগেছিল। 
দেবতার আবির্ভাবকে সেই নিনিমেষ প্রতীক্ষমাণ অন্তর নিক্ষল হ'তে 

দেয় নি- পরিপূর্ণ পূজার অর্থ্য দিয়ে মহাকাব্যের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত 
করেছে । 

বিংশ শতাব্দীর সৃচনায় পাশ্চাত্যজাতির কাছে ভারতের নারী- 
জাতির আদর্শের কথা বলতে গিয়ে বিবেকানন্দের মানসপটে সবাগ্রে 
স্মরণীয়! হয়ে উঠেছেন সীতা । 

“সমগ্র ভারতবাসীর অন্তরে সীতা সহিষ্্তার উচ্চতম আদর্শ 

স্বরূপ।” “পরমস্তুদ্ধত্বভাবা, পতিপরায়ণা সর্বংসহ সীতার মত হওয়াই 
ভারতীয় নারীর সর্বাপেক্ষা উচ্চাকাজ্্ষা ।” “প্রতীচ্য বলে, কাজ 

কর, কর্মের দ্বারা তোমরা শক্তি প্রতিপন্ন কর! ভারতবর্ষ বলে; 
'সব ছুংখবেদনা সহা কর--এই সহনশীলতার মধ্য দিয়ে তোমার 
শক্তি দেখাও। মাম্ুষ কত বেশী বিষয়ের অধিকারী হতে পানে 
পাশ্চাত্য সে সমস্যা পূরণ করেছে; আর মানুষ কত অল্প নিয়ে 

থাকতে পারে ভারতবর্ষ এই সমস্তা৷ পূরণ করেছে। এ ছুটি আদর্শ ই 
এক এক ভাবের চরমসীমা। সীতা যেন.ভারতীয় ভাবের প্রতিনিধি; 
যেন মৃক্তিমতী ভারতবর্ষ ।...সীতা নামটি ভারতে যা কিছু শুভ, ব! 
কিছু শুদ্ধ, ঘা কিছু পুণ্য তারই পরিচায়ক। 

“কে জানে এই ছুই আদর্শের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ_-পাশ্চাত্্য 
চিন্তাধার! অনুযায়ী ওই আপাত প্রতীয়মান শক্তি ও তেজ অথব! 
প্াচ্যদেশীয় তিভিক্ষা, সহিষুঃতবা। ধুতি 1”, 

১ *১শে জারুজারি, ১৪৭ নে ফ্যা্িকোিরার পালা পরের 
শেল্পগীয়র ফীবে এত "রাসীযণ* বতুতা 1:... 
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“সীতাচরিত্র যদি কাল্পনিকও হয়, তবু যে জাতি এ চরিত্র স্মগ্ট 
করেছে, নারীজাতির প্রতি সে জাতির যতটা শ্রদ্ধা, জগতে তার 
তুলন। নেই ।”* 

নবযুগের ভারতবর্ধকে স্বামীজী মনে করিয়ে দিয়েছেন, “ভুলিও না। 
তোমার নারীজাতির আদর্শ__সীতা; সাবিত্রী, দময়স্তী।”২ এই 
পুণানামমালার আছ নামটি সীতা । 

৩ 

মেঘনাদবধকাব্যে যে বিদ্রোহী প্রাণের অভিব্যক্তি দেখ! দিয়েছে, 
তার অমিত শক্তির প্রচণ্ড লীলায় আমর! কিছুক্ষণের, মতো চিরস্তন 

ভারতবর্ধকে ভূলে থাকি। সাময়িকভাবে আমরা যে ভাবধারায়ই 
প্রভাবিত হই না কেন, আমাদের অন্তরের অন্তরালে ভারতবর্ষের 
ধ্যান ও স্বপ্ন নিঃশব্দ প্রভাব বিস্তার করে চলেছে । উনবিংশ শতাব্দীর 

নবজাগ্রত চেতনার ছটি রূপ মধুস্থ্দনের মহাকাব্যে রাবণ ও মীতার 
মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। রাবণচরিত্রের উত্তঙ্জ বিন্ময় সীতার বিনআ- 
গুভ্রতাকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি-_একথাটি মধুহ্দনের কাব্যপাঠ- 
কালে স্মরণীয় | 

শক্তির অপরিমেয় প্রতাপসত্বেও ঘ৷ ত্যাগের দ্বারা পবিত্র, ক্ষমার 

ছারা মহুনীয়। কল্যাণের ছারা আলোকিত--তাকেই মানবপ্রাণ 
যুগে যুগে বন্দনা করে এসেছে । 'রামাদিবং প্রবপ্তিতব্য, ন তু 
রাবণাদিবং-_-এ কেবল সাহিত্যিতত্বের কথ! নয়, মানবজাতির অভি- 
জ্ঞতার ফল। মধুসূদনের কাব্যে রাবণের পাশে রামচন্দ্রকে নিশ্প্রভ 
মনে হ'তে পারে; কিন্তু সীতার মধ্য দিয়ে রামায়ণের মূল রসটি 
অব্যাহত থেকেছে! রামচন্দ্রকেও কি মধুসদন আদশচ্যুত করেছেন ? 

১ প্রবুদ্ধভায়ত, ১৮৯৮ িরারগদ ব্বীীর “ভারতীয় নারী” 
গে ্ছালোচনা। ৃ 
& বর্তমান: ভারত : শেষ অহচ্ছেদ। 



মাইকেল মধুস্দন ও স্বামী হিবেকানন্দ ১৬৯ 

বিশেষতঃ নবম সর্গে রামচন্দ্রের বীরোচিত উদারতায় অভিভূত 
রাবণমন্ত্রী সারণ রামচন্দ্রের ঘে স্তূতি করে গেলেন, তা৷ নিশ্চয় চাদ- 
সদাগরের মনসাবন্দনা নয়। তবু দেবপ্রতিম রামচজ্্র মধুস্দনের 
লক্ষ্য নন মানবমুত্তি রাৰণই মেধনাদবধ কাব্যের কেক্দ্রবিন্দু। 
তাই সব অপূর্ণতা সত্বেও মানুষ রাবণই মধুস্দনের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত 
সঞ্জীবিত করে । 

_ মহাদস্তের পরাভবের মধ্যেও প্রচণ্ড জীবনীশক্তির উপাদান 

নিহিত। ত্বামী বিবেকানন্দ সেই শক্তিকেই নবধুগের মনুয্যত্ব- 
সাধনায় রূপাস্তরিত করতে চেয়েছিলেন ; তাই রাবণচরিত্রে তার মুগ্ধ 
হওয়া স্বাভাবিক। পাশ্চাত্য-পরিক্রমান্তে ভারতবর্ষের সঙ্গে 
ওদেশের তুলনায় তার মনে হয়েছিল-_.."'এ দেশের মত এত বেশী 
তামসপ্রকৃতির লোক পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাইরে 
সাত্বিকতার ভান, ভিতরে একেবারে ইটপুটকেলের মত জড়ত্ব_ 

এদের দ্বারা জগতের কি কাজ হবে ?"তাদের জীবনে কত উদ্যম, 

কত কর্মতৎপরতা, কত উৎসাহ, কত রজোগুণের বিকাশ । তোদের 

দেশের লোকগুলোর রক্ত যেন হৃদয়ে রুদ্ধ হয়ে রয়েছে-_ধমনীতে 

বেন আর রক্ত ছুটতে পারছে না- সবাঙ্গে 221815515 (পক্ষাঘাত ) 

হয়ে যেন এলিয়ে পড়েছে। আমি তাই এদের ভিতর রজোগুণ 
বাড়িয়ে কর্মতৎপরত দ্বারা এদেশের লোকগুলোকে আগে এঁহিক 
জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে চাই। আমি নেড়েচেড়ে এদের ভিতর 

সাড় আনতে চাই--এজম্য আমার প্রাণাস্ত পণ। বেদাস্তের অমোঘ 
মন্ত্বলে এদের জাগাব। উত্তিষ্ঠত জাশ্রুত'-__এই অভ্য়বাণী শোনাতেই 
আমার জন্ম ।”৯ 

দেয়ালে চুরি করে না; গোরুতে মিথ্যা কথ! কয় না, এজন্য দেয়াল 
বা গোরুকে মানুষের চেয়ে বড় স্থান দেওয়া হয় না। অন্যায় করার 

স্বাধীনতা৷ সত্বেও স্কায়ের পথে অবিচলিত থাকার মধ্যেই মনুম্যত্ব। 

সাযানি কয এক রা সায়াজি ভার, পরমসত্যে 

:৯ রাশ ও রচনা : ৯ম ধণ্ড: পৃঃ ১৬৪ 



১৭, বিবেকানন্ব ও বাংলাসাহিা 

প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কথ! শ্বামীজী তায় বাদী ও রচনায় যারংবার 
উচ্চারণ করেছেন। রজোগুণের মধ্য দিয়ে সত্গুণে উপনীত হবার 

সাধনায় দেশবাসীকে উৎ্দ্ধ করা তার জীবনব্রত ছিল। মধুস্দনের 
মহাকাব্যে আমরা এই রজোগুণদীপ্ত পৌরুষের ছুর্বার গতিবেগ প্রধম 
অস্ুভব করেছিলাম । কিন্তু সে গতিবেগের সামনে কোনো গ্রুব লক্ষ্য 
নেই, প্রশাস্ত পরিণামে দে গতি পর্ণতী লাভ করে না। এই গতি ও 
স্থিতির ছন্দ এসে রূপায়িত হ'ল বিবেকানন্দের জীবনে । | জ্ঞানে, 

প্রেমে, কর্মে, যোগে জীবনের এক পরিপূর্ণ ছন্দ নিয়ে উদ্ভাসিত হ'ল 

আর এক মহাজীবন--্যে জীবন প্রাচীন মহাকাব্যের নায়কোচিত 
উপাদানে গড়া । পাশ্চাত্যসভ্যতার আত্মবিধ্ংসী আগ্নেয়গিরির 

সামনে াড়িয়ে এই ঘুগনায়ক ভারতবর্ষের ধ্যানের সত্যকে তুলে 

ধরলেন-_ লক্ষ্যের দ্বারা গতির সার্থকতা সাধিত হ'ল? ভারতীয় 

সভ্যতার মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট জড়তাকে জাগিয়ে তুললেন প্রতীচ্যের 
কর্মপ্রেরণায়__গতির স্পর্শে আদর্শ প্রাথময় হয়ে উঠল । 

মাইকেল মধুনুদন থেকে স্বামী বিবেকানন্দে এসে বাংলার . 
নবজাগরণের একটি অধ্যায় সুসম্পুর্ণ। 



বিবেকানন্দের কবিত। 

পৃথিবীর সব মহত্প্রাণ ক্ষণজদ্মাদের সঙ্গেই কবিতার নিবিড় আত্মীয়তা । 
একটি মহৎ হৃদয়ের পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়ে নিখিলমানব আপন 
পূর্ণতা উপলব্ধি করে। সেই পূর্ণতা কবিতায়, গানে, সাহিত্যে 
শিল্পে নূতন স্পন্দন, নৃতন ধ্বনি জাগিয়ে তোলে । এক মহাজীবনের 
ছন্দে স্ুদীর্ঘকাল ধরে মানুষের ভাবনালোক আবণ্তিত হতে থাকে। 

পরবর্তীকালের ইতিহাস সশ্রদ্ধ বিশ্ময়ে এমন এক একটি আবর্ভনকে 

স্মরণ করে ধন্য হয়। 
প্রাচ্যভূখণ্ডে বুদ্ধ ও প্রতীচ্য ভূখণ্ডে ্রীষ্ট এদের জীবন ও 

সাধনা-অবলম্বনে যে ভাবলোক গড়ে উঠেছে, এশিয়া-ইয়োরোপের 

সংস্কৃতি আজও তার প্রসাদধন্য । মানবহৃদয়ের এই বিপুল ভাব- 
স্পন্দনের স্পর্শে কবিচিত্বের উদ্মীলন ঘটে সবচেয়ে আগে । কারণ 

অনুভূতির অতলে বীর! বাণীদন্ধানী, তাঁদের হৃদয়-পথে এই 
মহামানবদের সহজ আনাগোনা । এদের অন্তরের প্রজ্লিত অগ্নি 

আমাদের আলো! দেয়, এদের বিপুল করুণ! আমাদের উদ্বেলিত করে । 
এ'দের বাণীতে নিহিত থাকে সেই প্রেরণা। যার আশীর্বাদে কবিতার 
জন্ম । | 

এদের কেউ কেউ সত্যি কবিতা লিখেছেন।--আচার্য শঙ্কর, 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতগ্, স্বামী বিবেকানন্দ | বৃদ্ধ, স্রীষ্ট। রামকৃষ্ণ-_এ'র। 
তিনজনেই আক্ষরিক অর্থে কবি না! হ'লেও এদের বাণী কবিতার 
সৌন্দর্যবিদ্ভায় সমুজ্জল; সব মহতন্্টির মূল প্রেরণ! এদের বাণীতে, 
বীজাকারে নিহিত । . 

শ্রীরামকৃ্খ বলতেন, “আকাশের মত উদার ও সমুক্রের মত: 
গভীর হওয়াই আদর্শ?” সে আদর্শ, মহৎ জীরন ও সৎ কাব্য--- 

ছয়েরই।.. প্রাচীন ভারত ব্রে ও উপনিষদে এ ছুয়ের সার্থক সময় 



১৭২ | বিবেকানন্দ ও বাংলালাহিত্য 

খধষির “অমৃতন্ত পুত্রার প্রতি আহ্বান-_ভারতবর্ষের ব্রন্ষৈক্যানু- 
ভূতির প্রাচীনতম নিদর্শন । উপনিষদের এই আত্মোপলন্ধির 
মন্ত্রমালায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভার অসংখ্য উদাহরণ মেলে। 
আর এই উপনিষদকে অবলম্বন করেই ভারতের অধ্যাত্মচিস্তার 
বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে । দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অহ্বৈত--এই ব্রিধারার 
দার্শনিক ও সাধকবৃন্দ উপনিষদের আলোকে পথের সন্ধান [করেছেন। 

বছযুগের এই অনুসন্ধানে পথ ও মতের যত বিতর্কই থাক, সবার 
উপরে ব্রহ্মোপলব্ধির পরমসত্য ভারতবর্ষকে চিরকাল ধারণ করেছিল। 
প্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে সেই সত্যের সাম্প্রতিক প্রকাশ । 

শঙহ্করের প্রজ্ঞ ও বুদ্ধের হৃদয়-_এ ছুয়ের সমন্বয় ছিল বিবেকানন্দের 
আদর্শ। সে আদর্শের সঙ্গে এসে মিলেছিল শ্ত্রীরামকৃষ্ণ-ক্ঠে 
উচ্চারিত যুগচিত্তের বাণী, 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা ।' সমাধি-তন্ময়তার 
জন্য ব্যাকুল বিবেকানন্দচিত্তে এই বাণী জগৎ ও ব্রন্মের অমৃতসেতু 

রচন! করে পরবর্তাুগে অমর শ্লোকে রপাস্তরিত-_ 
বহুরূপে সম্ঘুথে তোমার ছাড়ি কোথ। খু'জিছ ঈশ্বর | 
জীরে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥ 

(সখার প্রতি ) 
ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু"--এক পরম সত্যের বিচিত্র বিকাশের 

উপলব্ধি বিবেকানন্দের কবিতার অন্যতম মূল প্রেরণা । এই 
উপলব্ধির সুচনা হয়েছিল কিশোর নবেন্দ্রনাথের কল্পনালোকে, 
উপলক্ষ্য ছিল__প্রকৃতি। চৌন্দবর বয়সে একবার মা-ভাই-বোনদের 
নিয়ে রায়পুরে বাবার কাছে যাচ্ছিলেন নরেন্দ্রনাথ--পথের বেশীর 
ভাগ অরগ্যময়, বাতায়াতের উপায় গোরুর গাড়ি। পরবর্তীকালে 
বন্ধুদের কাছে এই ভ্রমণের স্মৃতিকথ! বলতেন স্বামীজী--“বনের মধ্য 

দিয়ে যেতে যেতে এ সময়ে যা! দেখেছি ও অনুভব করেছি, চিরকালের 
জগ্য তা স্বৃতিপটে জাকা! হয়ে গেছে । বিশেষত: একদিনের কথা । 
বিধযাঢালের তল! দিয়ে সেদিন চলেছি । পথের হুপাশে পাহাড়ের 
চুলি আকাশ স্পর্শ করে দাড়িয়ে আছে, নান! জাতের গাছ লতা 



বিষেকানন্দের কবিতা এত 

ফল ফুলে পাহাড়ের গায়ে অপূর্ব শোভা হয়ে রয়েছে $ মধুর কাকলিতে 
চারিদিক পরিপূর্ণ করে নানা রঙের পাখির! এক কুঞ্জ থেকে আর এক 
কু্জে উড়ে বেড়াচ্ছে, কখনো বা মাটিতে নেমে খাবার খুঁজে 
বেড়াচ্ছে_-এই সব দেখতে দেখতে মনে এক অপূর্ব শাস্তি অনুভব 
করেছিলাম । ধীরমন্থর গতিতে চলতে চলতে আমাদের গোরুর 
গাড়িগুলি এমন জায়গায় এসে দাড়ালে। যেখানে ছটি পাহাড়ের চূড়ো 
যেন ভালোবাসায় এগিয়ে এসে বনের পথটিকে একসঙ্গে ছু'য়ে আছে। 
সেই চূড়াছুটির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দ্রেখি এক পাশের. 
পাহাড়ের গায়ে পাহাড়ের চূড়া থেকে তল! অবধি এক বিরাট 
ফাটলের ফাঁক পূর্ণ করে যুগযুগাস্তরের পরিশ্রমের চিহ্নন্বরূপ এক 
প্রকাণ্ড মৌচাক। অবাকবিস্ময়ে সেই মৌমাছিরাজ্যের আদি অস্তের 
কথা ভাবতে ভাবতে মন ত্রিজগৎ-নিয়স্তা ঈশ্বরের অন্ত শক্তির 
উপলব্ধিতে এমনভাবে তলিয়ে গেল যে, সম্পূর্ণ জ্ঞানহার! হয়ে 
গেলুম। কতক্ষণ অমনভাবে পড়েছিলুম মনে নেই। একল! একটি 
গাড়িতে ছিলুম, তাই আমার এ অবস্থা আর কেউ টের পায় নি।”১ 

প্রকৃতি-সৌন্দর্যের ধ্যানে বিবেকানন্দের এই তন্ময়তার প্রসঙ্গে 
স্মরণীয় তার একান্ত প্রিয় অনন্য প্রকৃতিপ্রেমিক কবি ওয়ার্ডস্- 
ওয়ার্থের কথা । এই ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রসঙ্গেই কলেজের ক্লাসে তিনি 
হেস্টিসাহেবের কাছে স্্রীরামকৃষ্ণের সমাধি-তম্ময়তার কথা শোনেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্লিধ্যে এসে নিবিকল্প সমাধির আম্বাদলাভের আগে 
রায়পুরের পথে ওই ভাব-তন্ময়তাই তার জীবনে প্রথম অনস্তানুভব। 

কলেজ-জীবনে নরেন্দ্রনাথের চিন্তাজগতে সত্যানুসন্ধান যত 

তীব্রতর হয়েছে, ততই নানা দার্শনিকের ভাবনালোকে তিনি পথ 
খুজে . ফিরেছেন । সম্বসাময়িক যুগের বহুপঠিত পাশ্চাত্যদার্শনিকদের 
মধ্যে হাবার্ট. স্পেঙ্সার, হেগেল, হিউম, কাণ্ট, শোপেনহাওয়ারের 
রচনাবলী তিনি যে কত্ত গভীর. অভিনিবেশের সঙ্গে 'পড়েছিলেন 
তার পরিচয়, মেলে তার অসংখ্য. বক্তৃতামালাক | ' উনবিংশ শতাব্দীর 
রিভার ৯ 

্ু সি । ৰং হ 
র্ নি পুশ শর ডে রঃ ্)..& ্ ১০৭ চা ঃ ২. 4 এ , ২ চিত ণ নি 

4 তু ্ হ ন্ 1 চা প্র ॥ রর নদ 
শি ০ ৪ রহ 

১ 1মকিফ। [ দবিব্যভাব ও নয়েজনাথ 1--অবলগ্ষনে,। .. রর 

রন শী [2 রর 



১৭৪ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

মননধারায় সবচেয়ে জনপ্রিয় জন স্টুয়ার্ট মিল ও কোম্ত্--এ'দের 
রচনাবলী অন্যান্ত চিন্তানায়কদের মতো! নরেন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত 
করেছিল। একদিকে এই পাশ্চাত্য দার্শনিকদের সংশয়িত 
জীবনজিজ্ঞাসা, অন্যদিকে ভক্তিবাদী ব্রাহ্মমমাজের সংক্কারপ্রচেষ্টা_ 
এ ছুয়ের সমন্বয়ে নরেন্দ্রনাথ সমকালীন তরুণমানসের। অন্ততম 

প্রতিনিধি হয়ে উঠেছিলেন। ঠিক এই সময়ে তার | মানসিক 
অবস্থার একটি সুন্দর সাক্ষ্য রয়েছে সতীর্থ বন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথেন্ট ন্মৃতি- 
কথায়। উত্তরকালে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল “প্রবুদ্ধ ভারত" (১৯০৭) 

পত্রিকায় যা লিখেছিলেন, তার কিছু কিছু .অংশ এ প্রসঙ্গে 

স্মরণীয়-_“0715921219915 ৪. £16050 5০887, 509০0121015) 2:5৪ 

8100 01)001252106101291] 17 1021)18015, 2 5960 9177£01, 0126 

5001 0 50018] 0110125, 2. 10111112176 ০01521:990101391150, 

90106571520 10100612150 0805001 0161:0175 103 016 

517865 ০৫ 2. 15267 আট 0132 51505 8100 10101017121165 0 

606 ০110, 51601761006 9001736175 012911 86 1710176 

806 02130616250 06 1)221:5 80000106591 0 0517101910 : 

81608661267 22 10501150 8012205911 ৮০০ 00952551176 

7120 01251021705 1805 20. 1100 ডা1]1 7 90100671580 

06160006015 2150 20501006) 51928101136 100 2০061205 

01520611005 220 10298] 09556551176 2 50:2178৩ 00৬৩1 

0 05 52 ড712101) ০০৩] এ 1215 11566218219 11) 

€171911,7৯ 

১ “নিঃসন্দেহে এক গ্রতিভাদীগ্ত যুবক, মৃক্তত্বভাব, রেপরোয়া, মিশুক, 
সামাজিক সম্মেলনে প্রাঁপন্বরপ বধুকঠ গায়ক, বাকনৈপুণ্যে সমৃজ্জল, যদিচ আন ও 
তিক্ত সেই সব বাক্য ধা! ছুনিয়ার সব ভণ্ডামি ও জুয়ীচুরিকে তীব্রতম শরবিদ্ধ 
করে, অবজ্ঞাকারীর আলনে উপবিউ্ যনে হলেও আগলে তা হের কোহলততম 
বৃ্ধিকে পংশন্ধ ও অবিশ্বালে আবৃত করে রাখার ছলনাজ ; সব বিজয়ে এক 
প্রেরণায় 'বোহেমিয়ান' (উদ্জান্ত যথেচ্ছাবিচরণকারী), কিন্তু বোঙেরিয়ানরের 



বিবেকানন্দের কবিতা ১৭৫ 

আঠারে। বছর বয়সের উদ্দাম নরেন্দ্রনাথের আচার-আচরণে যে 
বাধাবন্ধহীন পৌরুষের প্রকাশ ছিল, তার কলে তাকে সাধারণ 
দিক থেকে “বোহে্মিয়ান” মনে হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়! 
বিশেষত যখন তার গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দজীও প্রথম পরিচয়ে 
তাকে বন্কুবিশেষের উচ্ছৃঙ্খলতার সঙ্গী বলে মনে করেছিলেন। 
অনেক দিন পরে বিবেকানন্দের এই বন্ধনমুক্ত ব্যক্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করে 
এক পাশ্চাত্য রমণী বলেছিলেন-__ “৬15০1781008. 15 10001215 

1 1906 ৪. 101:521022 01 0013085০৮১ 

কিন্তু, ব্রজেন্দ্রনাথের লেখনীতে তরুণ নরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিতব- 
রূপায়ণের সাহিত্যিক সার্থকতা৷ অবিস্মরণীয় । তার সাক্ষ্যেই আমর 
জানতে পেরেছি। অবিরত বুদ্ধিচর্চার কলে সুলভ ভক্তির আৰেগ কমে 
এলেও সঙ্গীত নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে সবচেয়ে গভীর আবেগ জাগিয়ে 
তুলতো-__- " '001191০""5021760 1010 85 11300171176 ০15 ০০021, 

8170 £8৬০ 12117) ৪. চড০110 01758101215 52792 01 01795212 

16911065 ড/121018 01:0081)6 05215 009 1515 2565২ 

পরমমত্যের অনুসন্ধানপ্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ তাকে শেলীর কবিতার 
দিকে আকুই্ট করেন। শেলীর [500 €0 70061150059] 3620 

কবিতার নৈব্যক্তিক প্রেম ও 1215 515101) ০0৫ & £1011560 10111210191 
100072171 “মহিমোজ্জল মানবতার দিব্যদর্শন' তাকে শু দার্শনিক- 

বিচারের থেকে অনেক বেশী প্রভাবিত করেছিল। এমন কি; 
ব্রজেজ্সনাথের সাক্ষ্য অনুযায়ী, শেলীর কবিতালোকে প্রবেশের পর 

যা নেই, দেই লৌহকঠিন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, কিছুট1 স্বেচ্ছাতনত্ী ও স্থিরনিশ্চয়, 
নিশ্চিত কর্তৃত্বের থর তাঁর উচ্চারণে আর অদ্ভুতশক্তি-ভরা ছুই চোখ ঘা 
শ্রোতাদের সন্মোহিত করে রাখে। 

১ বিবেকানন্দ বন্ধনমোচনকারী ছাড়া আর কিছুই নন। “২০০৪ ০৫ 
30202 ড/8:70615388 : মিবেছিত]। ণ 

২ পীকবার রো আর বিছুই জাকে সাাডিত বাত না, বা কে 

অপাধিন. চেতনা দার অতীত মতের অন়কুিতে কসজার্ড করে তুলতে 



১৭৬ বিব্কানন্দ ও বাংলানাহিত্য 

সার কাছে “জগৎ আর প্রেমহীন প্রাণহীন যন্ত্রমাত্র রইল না-_এক 
অধ্যাত্ব-এঁক্যের সৃত্রে বিধৃত হলো! !” 

বিবেকানন্দের ভাবলোকে শেলীর এই সুগভীর প্রভাববিস্তারের 
সামান্য কিছুদিন আগে বাংলাসাহিত্যে বিহারীলালের “সারদামঙ্গল? 
দেখা দিয়েছে । “সারদামঙ্গল" বিবেকানন্দের তরুণ বয়সে বিশেষ 

পরিচিত।৯ শেলী, বিহারীলাল ও বিবেকানন্দ__-তিনজনেই রোমার্টিক 
থেকে মিস্টিক চেতনায় উত্তরণের কবি- সে হিসেবে এ'দের সগোত্র 

বলা চলে। ; 
কবিচেতনার রোমার্টিক কল্পনাধর্মকে বিবেকানন্দ জীবনে মাত্র 

একটিবার প্রত্যক্ষ বন্দনা করেছেন, সেই হুর্লভ উদাহরণটি সর্বাগ্রে 
উদ্ধৃত করি-_ 

7700 91555540 025481 

[6 01211755 £0 111 0: ০11 

16 005 15000170115 51)0575 1321: 19০6, 

002 5625 0£ 5020:0%7 5৬761] 

“15 006 71616 5801) 1195 78:10 

7801) 012০ 00 ০6 01 1901519 25 1095 ; 

5201) 016 1915 1002 €0 ৫019; 

[65 5021865) 91161178056 511170 2100 19110, 

11)00. 01:62100) 00 01555001621) ! 

907:580 1621 2130 191 025 ৮61] 01 13826, 

১ স্বামীজীর গানের সকংলনগ্রস্থ “সঙ্গীতকল্পতরু'তে বিহারীলালের গান 

সংকলিত। বিহারীলালের 'বজনুন্দরী” কাব্যের স্থারা অনুপ্রাণিত হুরেজনাথ 
য্ুষধারের “মহিলা কাব্যটি যে শ্বামীজীয় বিশেষ পছন্ম ছিল, লেকথা 

জানিয়েছেন ভার মধ্যমভাভ! মহে্রসাখ | . সেকালের ভরুপদেয় মধ্যে বিছারী- 
জাগের সবচেয়ে বিখ্যাত শিক শ্বয়ং রবীন্রনাথ। 



বিবেকানন্দের কবিতা ১৭৭ 

শ0035 40510 0122 11155 90 91181) 

1/3102 50700612 1190 1:07351018655 52205. 

ব0 12255100010 0০০ ! 

195 10001 1009125 ৫9521001000 00 1106, 

7781517 01001906119155520 50175, 

7০11 06907 006 5৮০০1 1616856, 

( ১৭ই আগস্ট, ১৯০০ )৯ 

দেহাবসানের মাত্র ছু'বছর আগে প্যারিস থেকে ব্রক্ষচারিণী 

ক্রিষ্টিনকে লেখা একটি চিঠির অংশে এই কবিতাটিতে একবার 
মাত্র এই বৈদাস্তিক কবি জীবনে স্বপ্নের সার্থকতা স্বীকার করে 
বিন সৌন্দর্যের স্তবগানে মুখর হয়েছেন। কিন্তু ওই স্বীকৃতি যে 
আকন্মিক উদঘাটন নয় সে কথা তার 'পরিব্রাজক' ভ্রমণ-কাহিনীতে 

গঙ্গাতীরের সবুজবর্ণনায় অথবা! হৃধীকেশের গঙ্গাবর্ণনায় অথবা! 
জ্যোতস্ালোকিত সমুত্রশোভ। দেখে, “দামনে কবিতার সার সৌন্দর্য 
থাকতে কবিতা আবৃত্তির প্রয়োজন কি? বলায় প্রমাণিত। বূপ- 

তম্ময়তার চরমতম পরিচয্প “পরিব্রাজকে'র এক পঙ্ক্তিতে-_“বলি, 

রঙের নেশা ধন্পেচে কখন কিযে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে 

পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে!” এসব 

উদাহরণসত্বেও জীবনের কোমলকাস্ত লাবণ্যবিলাস তার রচনার ত্বধর্ম 
নয়, ব্যতিক্রম মাত্র একথা অবশ্য স্বীকার্য। 

তাই ৮৮০০ 3155560 [01521” কবিতাটিতে রোমান্টিক 

ত্বপ্নচারণের যে গভীর মূল্য বিবেকানন্দ দিয়েছেন, তার প্রাণমনস 
প্রকাশভঙ্গী বিশেষভাবে লক্ষণীয় । বিবেকানন্দের কবিসত্ার 
একটি অপরিচিত অথচ সহজাত সত্য এ কবিতার সুধন্থাসুন্দর স্বপন 

বন্দনায় উচ্চারিত। এই ত্বপ্লই কবিদের “অপূর্ববস্তরনির্মাণক্ষম 

১ উদ্বোধনৃ-প্রকাশিত "ক্বারী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন!” নি 
গ্রন্থে টনের জবা । 

১২. 



১৭৮ বিবেকানন্দ: ও বাংলাসাহিত্য 

প্রজ্ঞা -_মধুন্দনের 'মধুকরী কল্পনা) কোলরিজের 17759817090100 

( কল্পন! )। স্বপ্র-বিলাসের সঙ্গে 31555০0 [075270-এর সম্বন্ধ নেই। 

জীবন ও জগতের সামগ্রিক রসরপাস্তরে এই স্বপ্নের সার্থকতা । 

কবিতাটির শেষ তিনটি চরণে এই রপাস্তরের অপূর্ব কাব্যময় 
অভিব্যক্তি-_ 

তোমারি পরশে-_প্রাণপুষ্পে হিল্লোলিত জাগে মরুভূমি, 
মধুর সঙ্গীতে ভরে ঘনঘোর অশনি-গর্জন 
মৃত্যু আনে মধুময় মুক্তির আম্মাদ। ূ 

বিবেকানন্দের কল্পনাজগতে ভীষণের এই মধুময় পরিণতির সাক্ষ্য 
আর কোনে! কবিতায় নেই। পিতার আকন্মিক মৃত্যুর পর থেকে 
বাস্তবের নিষ্ঠুর সংঘাতে স্বদেশ ও বিদেশে তিনি জীবনের যে-রূপ 
প্রত্যক্ষ করেছেন, তার ফলেই হয়তো বেদনা! ও মৃত্যুর প্রতি তার 
যতট। আত্মীয়তাবোধ ছিল, জীবনের নুখন্বপ্লের প্রতি সে তুলনায় 
মমতাবোধ অসুপস্থিত। 

কিন্তু বাইরের ঘটন! দিয়ে কবির অস্তরজীবনকে বিচার করতে 
গেলে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভূল বোঝার সম্ভাবনা । বিবেকানন্দের 
একটি পত্রে তার যে আত্মবিশ্লেষণ পাই, এক্ষেত্রে সে কথাই বেশী 

মূল্যবান__ 
“জগতে ছু'জাতের লোক আছে। এক ধরনের হলো- বলিষ্ঠ, 

শান্তিপ্রিয়, প্রকৃতির কাছে নতিত্বীকারে রাজী, বেশী কল্পনার ধার ধারে 
না, কিন্ত সৎ সন্ৃদয় মধুরত্বভাব ইত্যাদি। তাদের জন্যই এই ছুনিয়া; 
তারাই সুখী হতে জন্মেছে । আবার অন্য ধরনের লোকও আছে, 
যাদের স্নায়ু উত্তেজনাপ্রবণ, যার! ভয়ানকরকম কল্পনাপ্রিয়। তীব্র 
অনুভূতিসম্পন্ন এবং এই মুহুর্তে উচ্চগ্রামে উঠছে, পরমুহূর্তে অতলে 
তলিয়ে যাচ্ছে। তাদের বরাতে সুখ নেই। প্রথম দলের লোকেরা 
মাঝামাঝি এক সুখের জগতে বান করে। শেষোক্ত দলের 'মাছুষ 
অপার আনন্দের 'ও গভীর বেদনার স্তরে পর্বাসবক্রয়ে ঘুরে বেড়ায় । 
কিন্কু এদের দ্বাকাই জগতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবানদের দল তৈরী হ্য়। 



বিবেকানন্দের কবিতা? ১৭৬ 

“প্রতিভা এক রকমের পাগলামি'-এই আধুনিক মতবাদের মধ্যে 
কিছুটা সত্য নিহিত । 

সিজন পরান রেস নলের 

তা চরিতার্থ করবার জন্য সমস্ত বন্ধন কাটিয়ে ফেলে লড়াই করতে 
হবে। তাদের কোনে! দায় থাকবে না-বিবাহ নয়, সম্তান নয়, সেই 
এক চিন্তা ছাড়! আর কোনে! অনাব্শ্যক আসক্তি নয় | সেই এক 

. আদর্শের জন্য জীবনধারণ এবং মৃতাবরণ। আমি এই শ্রেণীর মামুষ। 
আমার একমাত্র আদর্শ “বেদান্ত, আর আমি 'লড়াইয়ের জন্য 
তৈয়ার ।”১ 

জীবনের মহত্মম আদর্শকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন বলেই 

সবচেয়ে গভীর ছুঃখের ভার তাকে বহন করতে হয়েছিল--“যত উচ্চ 

তোমার হাদয়, তত ছুঃখ জানিহ নিশ্চয় 1” পরমসত্যকে কেবল আপন 

অনুভূতির সীমায় আবদ্ধ করে ন্বাখা চলবে না__ঘন্সে ঘরে এই অমৃতমন্্ 
ঘোষণা করতে হবে-__তাই তো৷ নরেন্দ্রনাথের সন্ন্যাস । এই সীমাবদ্ধ 

দেহমনের জগতে সেই অসীমের উপলব্ধি সম্ভব করে তুলতে হবে-_ 
তাই তার পক্ষে কোনে। আসক্তি, কোনো বন্ধনে আবদ্ধ হওয়। অসম্ভব । 

অথচ ওই অনাসক্তি বিশ্বজগতের অস্তনিহিত চিরস্তন প্রেমপ্রবাহের 
উপলব্ধিতেই সত্য হয়ে ওঠে । বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বুদ্ধের জীবনেও 
এই ছুংখচেতনাই প্রেমের আলোকে পরিণত ! এমনি এক মহত্প্রেমের 
আহ্বানেই বিবেকানন্দ মানব-জীবনের ছ:খ বেদনা মৃত্যু অন্ধকার-_এ 

সব কিছুর মধ্য দিয়ে চিরস্তন সংশ্রামের পথে চলেছেন- নবধুগের 
নচিকেতা ধর্ময়াজের শেষ উত্তর না! শুনে তো৷ ফিরে আসতে পারেন ন!। 

তাই বুদ্ধিগত দার্শনিকচচায় তরুণ নরেশ্্নাথ তৃপ্ত হতে পারেন 
নি। চাই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির নিশ্চিত অভিজ্ঞান। বর্তমান ভারতের 

সরা গারা শ্রীরামকষের কণ্ঠে 
জানালে “তিনি আছেন । আমি তাকে দেখেছি।” 

১ ১৭ই সেপ্টেম্বর, সপ তারিখে জী দে হেলকে নখ চিট! 
, বাদি ও রচনা; ৭য় খণ্ড: পৃঃ ২২... 771 0100. 



১৮৭ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

উপনিষদের আত্মোপলব্ির অপূর্ব আলোক বিবেকানন্দ আপন 
অস্তরে অন্থুভব করলেন__ 

ন তত্র স্ূর্যো ভাতি,ন চন্দ্র তারকং 

নেম বিছ্যুতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্রিঃ | 
তমেব ভাস্তমন্ুভাতি সর্বং 
তস্ত ভাসা সধমিদং বিভাতি | 

ব্রহ্মসঙ্গীতানুরাগী নরেন্দ্রনাথের ছটি অমর-শীতি-রচনায় পরম- 

উপলব্ধির বাণীরপ বিধূত। ন্যষ্টি' ও প্রলয়" নামে এই গান ছুটি 
বিবেকানন্দের কবিতা-সঙ্কলনে দ্রষ্টব্য ।১ 

প্রথমটিতে অনাদি অনস্ত নামবর্ণহীন দেশকালহীন ব্রহ্ম বা আত্মায় 
কারণরূপে বাসনার উদ্ভব-__“বহু স্যাং প্রজায়েয় 1” এই বাসন! থেকে 
অহংজ্ঞানের উদ্ভব । স্বয়ং ত্রন্গন্বরূপ নেতিবিচারের উধেব্ | অহং- 

জর রা নানী টার লিক রাযি রস 
মরণের স্য্টি । 

সে অপার ইচ্ছা-সাগর মাঝে, 
অধুত অনস্ত তরঙ্গ রাজে, 

কতই রূপ, কতই শকতি; 
কত গতি স্থিতি, কে করে গণন ॥ 

এই একই ব্রহ্ম থেকে কারণ, সক্ষম ও স্ুলরূপে জগত-্যষ্টি চলেছে, 
তাই এ স্যষ্টিও স্বরূপতঃ ব্রহ্ম__-“সেই সূর্য, তারি কিরণ ; যেই নূর্য 
সেই কিরণ |” 

১ বাণী ও রচন1: *ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ২৬৬-৬৭ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, কিছুকাল 

আগে “উদ্বোধন” পত্রিকার স্ৃতপূর্ব সম্পাদক স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ (প্রয়াণ, 
জানুয়ারী, ১৯৭৮) স্বামীজীর একটি “গানের খাতা” আবিষ্ষার করেন। 
খাতাটিতে স্বামীর্জীর নিজের লেখা এবং অন্যদের লেখ! তীর প্রিষ্ন গান 
(অনেক সময় শ্বরলিপিসহ ) রয়েছে । খাতাটির সামনের পৃষ্ঠায় তারিখ 

রয়েছে ২২শে জাহুয়ারী, ১৮৮৬, ইংরেজিতে 'নরেজনাথ দত্ব' নাম লেখা 
ওই খাতায় এ গান ছুটি রয়েছে। 



বিবেকনিন্দের কবিতা ১৮১ 

দ্বিতীয় গানটিতে বিপরীতক্রমে এই স্থষ্টি থেকে আত্মা আপনাকে 
সংহরণ করে স্বস্বরূপে মনত হতে চলেছে--সেই অর্থেই প্রলয়। 

স্বামীজীর সবচেয়ে প্রিয় উপনিষদক্লোক “ন তত্র সৃর্যো ভাতি'র ছায়ানু- 

সরণে এ গানের প্রথম চরণের স্ত্রপাত-- . 

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি: শশাঙ্ক সুন্দর | 

ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর ॥ 

অস্ফুট মন-আকাশে, জগৎসংসার ভাসে, 
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহংস্রোতে নিরস্তর ॥ 
ধীরে ধীরে ছায়াদল মহালয়ে প্রবেশিল। 

বহে মাত্র 'আমি" আমি? এই ধার! অনুক্ষণ ॥১ 

সে ধারাও বদ্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল, 
অবাউমনসোগোচরম্, বোঝে প্রাণ বোঝে যার ॥ 

ধ্যানতম্ময় চিত্তে বিশ্বজগতের অনুভূতি ক্রমে সুঙ্ক্ম থেকে সুক্ষ্মতর 
হয়ে বিলীন হবার পর কেবলমাত্র অহং চেতনার ধার! বইতে থাকে । 
এই অহং চৈতন্তের পরপারেই 'অবাডঅনসোগোচরম্” অবস্থা । মানব- 
ভাষ! কেবল “এ নয় “এ নয়” 'নেতি' 'নেতি' বলে তার আভাসমাত্র 

দিতে পানে । ূ 

ক্রীরামকৃষণের ভাষায়-_কেমন ঘি? না যেমন ঘি।' 

১ গানের এই অংশটির সজে আচার্য শঙ্করের “বিবেকচূড়ামণি'র ১৩৫ 

সংখ্যক গ্লোকটি তুলনীয়__ 
প্রকৃতি বিকৃতিবিভিন্নঃ শুন্ধবোধম্বভাবঃ 

স্বহমহষিতি সাক্ষাৎ সাক্ষিরপেণ বুদ্ধেঃ | 
কারণ ও কার্ধ থেকে ডিন, সতন্বজানন্বরূপ নিধিশেষ পরমাত্মা . অখিল স্ুল ও 

হুক্জগৎকে প্রকাশ করে বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিরপে জাগ্রফাদি তিন অবস্থাতেই 
“আহি 'আষি' ক্ূপে প্রকাশ করে খেল লীজারত। [স্বাবী বেদাস্তাননদ- 
সম্পাদিত ও “উদ্বোধন'-কার্ধালয় প্রকাশিত 'বিষেকচ্ড়ামণি' : পৃঃ ৯১]: 



১৮২ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাছিত্য 

বিবেকানন্দের গানে_ বোঝে প্রাণ বোঝে যারা । অপরোক্ষাগু- 

ভূতির কাব্যরপায়ণে এ গান ছুটি উপনিষদের সৌন্দর্য-মহিমার 
অধিকান্নী । 

এই সমাধিস্তর থেকে লোককল্যাণের প্রেরণায় নরেক্্রনাথের উত্তরণ 

অধ্যাত্মজগতের ইতিহাস । সাধারণ মানুষের চোখে বিবেকা নন্দদ্ৃদয়ের 

অতুলন মানবপ্রেমই লবচেয়ে বেশী সমাদরের বস্ত। 'সংহিতোর 
জগতে তার অধ্যাত্ম-অনুভূতি ও মানবপ্রেম-_ছুইই সমান | আগ্রহের 
বিষয় । 

অধ্যাত্ব-উপলব্ধির ক্ষেত্রে পূর্সথরীদের সঙ্গে বিবেকানন্দের রি ও 
স্বাতন্্য-ছুইই লক্ষণীয় । বিশ্বচরাচরের সঙ্গে আত্মসত্যের যোগে যে 

একাত্ম-অনুস্ভূতি, সেক্ষেত্রে তিনি ভারতের সনাতন ভাবধারার উত্তর- 
সাধক + ব্যস্টিগত মুক্তিসাধনাকে সমষ্টির মুক্তিসাধনায় পরিণত করার 
ঙ্কল্পে তিনি বুদ্ধের মহাকরুণার অর্ধিকারী-_কিন্তু তার সবচেয়ে বেশী 
প্রেম ও অনুরাগ দরিস্্, মূর্খ, পাপী, লাঙ্ছিতের প্রতি। মানুষের প্রতি 
অপরিসীম ভালোবাসায় তার ব্যথিত দৃষ্টি অপমানিত মানুষকেই 
সবচেয়ে আগে বরণ করেছে । তাই তে ভার আকাঙ্ক্ষা “195 ][ 
০6 00100 25917) 2150 28811 2150 50:20] 01200591005 0: 

10156171657 50 0380 11095 01912190152 00]5 300 159 

20505) 00০ 01015 030৫ 1: 0211252 11/--002 921060681 

06 811 50015; 810 2০৬০ 811) 205 0300 015০ 1০1০9, 

205 (300 006 10156121010, 105 000 06 70001 ০0: 21] 

18025) ০0৫ ৪1] 5090195 15 036 906019] 00)০০৮ 06 105 

জ/029840.7১ 

১. আমি যেন বারে বারে ফিরে কিরে জন্মগ্রহণ করে লহম্র দুঃখ ও বেহনা 
ভোগ করি, যাতে করে আমি আমার সেই একমান ঈশ্বর, ধাকে আমি বিশ্বাস 
বালি, যিনি সমস্য আত্মার সমষ্িশ্বরূপ, তারই পূজা! করতে পারি । ' .দবার উপরে 
খলরদী ভগবান, দুঃবীরূপী ভগবান, আধার ভগবান ধিনি স্বজাতির নগর 
দরিরবীনবসাধারপ-_ রাই বিশেষভাবে আমার পূজনীয়।:.... : 



বিষেকামন্দের কবিতা ১৮৩ 

সব জাতির সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যারা ছুঃযী, দরিদ্র, এমনকি 

দুরাত্মা__রারাই বিবেকানন্দের ভগবৎ-উপাসনার বিশৈষ লক্ষ্যন্থুল ৷ 
সর্বজীবের অন্তনিহিত ব্রহ্মসত্তায় ধার বিশ্বাস, 'পাপী' বলে কাউকে 
চিহ্নিত কর! ভার পক্ষে অসম্ভব । বরং বিবেকানন্দের মতে--“6 
01112101590 28101)--91101561 ? [615 2. 911 00091] 2, 1081 

30 3 1615 ৪ 502190105 1106] 0 1001091 180016.৯ [ চিকাগে। 

ধর্মসহাসভায় ১৯শে সেপ্টম্বর, ১৮৮৩ তারিখে প্রদত “হিন্দুধর্ম নামে লিখিত 
ভাষণ। ] 

স্বামীজীর দৃষ্টিতে মানুষের এই স্মলন পতন ক্রি তার আত্ম- 
স্বরূপের আবরণমাত্র । এক হিসাবে এই অধঃপতনের মধ্য দিয়ে 

মানুষের অস্তদূ্টিবিকাশের সহায়তাই হয়; পঙ্ক আছে বলেই পন্বজের 
মূল্য আমরা বুঝি । 25615 [0139৬/8759”২ কবিতাটিতে স্বামীজী 

তিন্নটি চরিত্রের বপরেখায় মানবজীবনে এই হৃঃখ ও কলক্কের গভীরতর 

সার্থকতা ফুটিয়ে তুলেছেন । 
ব্যক্তিগত জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে কোনো কোনো মানুষ জীবনের 

বেদনার দিকটিকে বেশী করে উপলব্ধি করেন। নিবেদিতার সঙ্গে 

আলোচনাপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দ একদা এই বেদনাবোধকে মহত্বের 
একটি আবশ্টিক লক্ষণরূপে নির্দেশ করেছিলেন। ইন্দ্রিয়গত সব 

স্থখেরই সহজ অবসানের বাস্তবসত্য তাদের মনে করিয়ে দেয়-_ 
“117৩ 11016 116 15 0215 & জাগা 80738.৮৩ এই বেদনার 

মূল্যে জীবনের সত্যকে ধারা প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন, তাদের সঙ্গে 
ছু:খবার্দী মনোভাবের কোনে! সম্পর্ক নেই । কারণ, ছুঃখবাদ জীবনের 

১ হে অনৃতের পুত্রগণ ! পাপী? মাক্ছষকে পাপী বলাই তো৷ পাপ। 
মানবন্বভাবের বিরুক্ধে--এ তে] চিরন্তন. মিথ্য! নিন্দা ! 

২. 2০৪৪: . অহৈত আশ্রম-প্রকাশিত কাব্যসঙ্কবলন। বাণী ও রচনা ; 

'ম খণ্ডে কবিতাটির লেখকরত জবার “জানা দেবতা” জ্উব্য। 
ও. 7756 09868 25] 5৪ লুঠ: 095, 59 ০এ' 9 

5. 5৫5 ৬০1]. 2 224 'নষত্ত জীবন শুধু মরণেরই 'অন্িজলংদীত: |. 



১৮৪. . বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

নেতিবাচক দিকটির কাছে পরাজয় স্বীকারেরই অভিব্যক্তি । বিবেকা- 
নন্দের কাছে এই “হুঃখা-চেতন। সাময়িক বা! সাংসারিক ক্ষয়ক্ষতির 
নিরিখে বিচার্য নয়, জীবনের সুখছুঃখ-কলরোলের অন্তরালে যে চিরস্তন 
অতৃপ্তি বিশ্বমানবের হৃদয়ধর্ম, বিবেকানন্দের বেদনাবোধ সেই অনস্ত 

দীর্ঘস্বাসের স্য্টি। 

মৃত্যু, অন্ধকার, কালী-_বিবেকানন্দের কবিতায় পরস্পর অঙ্গাঙ্গী- 
সম্বন্ধ তিনটি' প্রতীক । রোগশোকছুঃখমৃত্যুর জীবনযুদ্ধ অগ্রসর 
হওয়াই বিবেকানন্দের মাতৃবন্দনা। তাই মহানিশার' অন্ধকারে 
করালিনী কালীমূতিতে এই সংগ্রামী জীবনচেতনা! আপন সার্থক 
রূপকল্পটি খুজে পেয়েছে। অস্ত্রের কালিকামুত্তি বিবেকানন্দের 
ধ্যানস্পর্শে প্রকৃতি ও মানব-চেতনার অন্তরে-বাহিরে পরিব্যাপ্ত যে 
অমোঘ জীবনসত্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে, বাংলাসাহিত্যে তার 
অভিনবত্ব ও পরিপূর্ণতা এক আশ্চর্য সার্থকতার উদাহরণ ! 

বিবেকানন্দের কালী-কল্পনায় বাংলার শাক্তসাহিত্যের রুত্রমধুরা 
বিশ্বজননীর রুদ্রাণীরপটিই প্রাধান্যলাভ করেছে। মূলতঃ অদ্বৈত- 
সাধক হ'লেও রামপ্রসাদ-রামকৃষ্ণের ধারাবাহী বিবেকানন্দ জানতেন, 
“তার আমার নিরাকার ।” এই দ্বৈত থেকে বিশিষ্টাৈত এবং 

বিশিষ্টাদ্বৈত থেকে অছৈতে প্রয়াণের মধ্য দিয়ে “দত্যে'র ক্রমবিকশিত 
পরমসত্বাটি আবিষ্কার করাই ব্লামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার বিশিষ্ট 
দান। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য অন্ুভূতিলব্ধ কালিকামুক্তি বিবেকানন্দের 
অদৈতচিন্তার পটভূমিতে তাই স্বাভাবিক প্রেরণাতেই প্রকাশিত 

“সখার প্রতি”১ কবিতায় সমগ্র জীবনসত্যের প্রতীকরূপে-__ 
হয়ে বাক্য-মন-অগোচর, সুখে ছুঃখে তিনি অধিষ্ঠান, 
মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তারি আগমন । 

মায়ের মৃত্যুরপ ও মাতৃরূপের মধ্যে এই বীরসন্তানের দৃর্টিভে ওই 
স্বত্যুবরপই মানবচৈতন্যের সমস্ত ছঃখবেদনার পুজীভৃত অন্ধকারের 
পটভূমিতে মহাকালী-মৃর্তিতে আবিষ্ভূ তি-- 

১. মীরধাধী। 



বিবেকানন্দের কবিতা | ১৮৫ 

সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, স্ুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া । 
করালিনি, কর মর্সচ্ছেদ; হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্প দেহে দয়! ॥ 
মুগ্ডমাল। পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী। 
প্রাণ কাপে ভীম অষ্টহাস, নগ্ন দিকবাস, বলে মা দানবজয়ী ॥ 
মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময় কোথা যায় কেব! জানে । 

মৃত্যু তুমি, রোগ মহামারী, বিষকুস্ত ভরি বিতরিছ জনে জনে ॥ 

( নাচুক তাহাতে শ্যাম! ) 
কাশ্মীরে ক্ষীরভবানীদর্শনের দিন কয় আগে মাতৃধ্যানে তন্ময় 

বিবেকানন্দের লেখনী থেকে 4৫811 02 1000161৮ কবিতার 

আবির্ভাব। কবিতার জগতে এই শ্রেণীর স্থষ্টিকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিতে 
হয় বলেই 'আবির্ভাব' কথাটি ব্যবহার করছি। কোনে। কোনে কবিতা 
কবিরা লেখেন, কোনো কোনো কবিতা কবিদের অবলম্বন করে 
প্রকাশিত হয়, কবিরা সেক্ষেত্রে উপলক্ষ্যমাত্র ৷ এই অর্থে ই উপনিষদের 
কবিরা মন্তরষ্টা । 

এই কবিতাটির রচনাকালীন অন্যতম সাক্ষী নিবেদিতার 
কথায়--1715 01212 85 65610011075 100 000021505) 10৫ 

5910 0132 098 2100 1715 18175215 ড/0010 1306 225 61] 

01865 ৮৮০1০ 7016021) 00৬/1 16 আ23 01096 52106 2ড21010£ 

6786 ৮৮০ 08006 09010 6০0 ০001 18005600926 2:00 90106 

0০0110017 2130 00190. 81006 101 05, %/1321:6 16 190 

0০৪11602150 160 0156], 1019 100910050171790 11165 010 41511 

03০71061167. ৬/100126 2 ৪. 5%তা 0 11501120007 136. 

180 51101) 012 08200017. ৮/1527 156 1590 87318159085 

ভা 1621706 2:02 2105--63017905050 161) 1013 0 

1102179165১ [৮0056 11055664851 5৪৬7 [0 20010301666 

ভ/015 ০৫6 9196571৬635 : ৬০1], 294 ] 

১ একদিন তিনি.বললেন, যে ভাবকল্পনায় সবার মনোজগৎ পর্ণ, হয়ে আছে, 
যতক্ষণ ন লেগুলি লিখে ফেরত পারছেন, ততক্ষণ তার আঙুলগুলি স্ব 
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ক্ষীরভবানীদর্শনের পর যখন এই চিরবিদ্রোহী সন্তান উপলব্ধি 

করলেন, মায়ের “ইচ্ছাই তাকে_তার ভারতবর্ষকে, বিশ্বজগৎকে 
পরিচালিত করছে, তিনি উপলক্ষ্য মাত্র--সেই সময়ে একদিন 
আলঙ্গাপচাক্ী বিবেকানন্দ 911 06 11০07০1 থেকে চরণ উদ্ধৃত 

করে বলেছিলেন-_এর সবটাই সত্য সত্য এসেছিল, এর প্রতিটি শব্দ__ 
৬/1)0 08169 1019275 106) | 

4৯100 1006 006 10100 0৫ 0620107 

[08706 10 102560050001775 09106) 

0.1 076 7000861 ০010০5. তার কাছে 

মা সত্যি সত্যিই আসেন । আমি তা প্রমাণ করেছি। মৃত্যুকে আমি 
আলিঙ্গন করেছি।”১ 7811 0১০ 7/10056-এর অনুবাদ করেছেন 

সত্যেন্দ্রনাথ দর্ত-_ 

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ। 

স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘুর বায়ু বেগ! 
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশাল! হ'তে, 

মহাবুক্ষ সমূলে উপাড়ি' ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে! 

সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা? উঠে ঢেউ গিরিচুড়া জিনি' 
নভস্তল পরশিতে চায়! ঘোবরূপ। হাসিছে দামিনী, 
প্রকাশিছে দিকে দিকে তা'র মৃত্যুর কালিমামাথা গান্স 
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর ! হঃখরাশি জগতে ছড়ায়, 

নাচে তারা উন্মাদ তাগুবে ; মৃত্যুবূপা ম। আমার আয় ! 

পাচ্ছে না। নেইদ্দিনই বিকেলবেলা আমরা ছোটখাট এক অভিধান সেরে 
ফিরে এলে দেখলাম “কালী দি মাদার” (ম1 কালী) কবিতার পাও্- 
লিশিতে সেই চিস্তারাশি তিনি লিপিবদ্ধ রেখে চলে গেছেন। পরে জেনে- 
ছিলাম-_এক দিব্যগ্রেরণায় এ রচনা! শেষ হওয়ার পরে তীর আবেগে অবসন্ 
ক্বামীজী লেখা শেষ করে মাটিতে লুটিক়ে পড়েছিলেন। 
৯. 206 0155৩ 25 1 5৩ তাত :002066 ডি ও ০ 99 
5:01 1.২ 299. 
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করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাস, 

তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে ! 

কালি, তুই প্রলয়-রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে । 

সাহসে থে ছুঃখদৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বীধে বান্ুপাশে, 
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে ।১ 

অনুবাদের নিজস্ব কাব্য-সার্থকতার এমন উদাহরণ বাংলাসাহিত্যে 
দুর্লভ | 

[911 0১6 1000167-এর পাশাপাশি সার্থকতার বিচারে সমতুল্য 
1) 08 (পানপাত্র ) কবিতাটি । কবির ব্যক্তিগত জীবনাদর্শের 
এমন বেদনাঘন রূপায়ণ কবিতার জগতে খুব বেশী চোখে পড়ে না । 

[1০ ০৯এর চিত্রকল্পটি বীশু্রীষ্টের জীবনকাহিনী থেকে গৃহীত 

যীশুর সেই 09ট ০£ ৮1০০-_-যে পানপাত্রের স্মরণে উমাস-আ- 

কেম্পিস ঈশানুসরণ (1186 [001690020৫6 018056 )গ্রন্থে লিখেছেন 

--1%181)5 10110৬7 75505 10100 006 015210176০0: 01520) 90 

16৬7 21960 0136 01111521501 0186 ০00 0৫ 1715 [955101.৮--৮ 

সেই বিরল সাধকদের অন্যতম বিবেকানন্দ ধার হাতে তার জীবন- 

দেবতা তুলে ধরেছেন ষুগযুগান্তরের বেদনামধিত বিষপাত্র__ 

[15 15 5০৮: ০৮005 000 855151760 6০ ০0 

চা0ো0 006 02516, 

এই তব পানপাত্র, তোমারি উদ্দেশে 
স্ার্িয় উদ্মেষ হতে এ পাঁজ রচনা | 

এ জীবনে সুখ' তৃপ্তি, আনন্দের ছায়াশীতল রাজপথ আছে' তবু 
কবির জীবনদেবতা। জানেন সে পথ তার ভক্তের জন্য নয় 

তুর্গম ছুঃসহ পন্থা---এই তৰ পথ, 

প্রতিপদে অবিশ্রাস্ত উপল-সজ্বাত, 
সে'আমারি, দান। ছিয়েছি-বন্ধুর়ে তব 

, : স্গিগ্ধ স্বচ্ছ পথখানি সানন্দ যাত্রার । 
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তোমারি মতন সেও পাবে মোর বক্ষে 

পরম আশ্রয় । তোমারে চলিতে হবে 

এই পথ ধরে ;-_-এ নির্সম নিরানম্দ 

নিঃসঙ্গ সাধন- এতো! আর কারে নয়, 
এ শুধু তোমার । মোর বিশ্বরচনায় 

আছে এরো! স্থান। লও এই পানপাত্র, 
বুঝিতে বলিনি আমি কি অর্থ ইহার, 
শুধু ধ্যাননেত্রে দেখ স্বরূপ আমান্ন ৯ | 

বীরভক্তের জন্যই এই দুর্গম পথযাত্রার সাধনা । এ জীবনে 
ছুঃখমৃত্যু ক্ষয়ক্ষতিরও যে নিজন্ব মূল্য রয়েছে, বেদনাবিষের পেয়ালাও যে 
তারই হাতের দান! এ দান গ্রহণের যোগ্যতা তো৷ সকলের নেই--- 

30616151706 170621)0 101 210৮ 90176] 17910 

যার সে যোগ্যতা আছে, তারও কোনে। প্রশ্নের অধিকার নেই, হুঃখ- 

বরণের মধ্যেই সব প্রশ্নের উত্তর, সব জিজ্ঞাসার সমাধান-_ 
009 1780617010 ৮০00. 01806150510. 

1 010 5090. 01956 5001: 8595 00 922 11 19০০. 

জীবনে হুঃখের এই পরমমূল্যকে বিবেকানন্দ চিরদিন স্বীকৃতি 
জানিয়েছেন, কারণ ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতায় ও মানবজীবনের 

ইতিহাসচর্চায় তিনি অনুভব করেছিলেন--“বড় গাছেই বড় ঝড় 
লাগে। কাঠ নেড়ে দিলে বেশী জ্বলে? সাপের মাথায় আঘাত লাগলে 

'তবে সে কণা ধরে। যখন হৃদয়ের মধ্যে মহাযাতন! উপস্থিত হয়; 

চারিদিকে ছুঃখের ঝড় উঠে, বোধ হয় যেন এ যাত্র! আলো! দেখতে 
পাব না, যখন আশ! ভরসা প্রায় ছাড়ে ছাড়ে, তখনই এই মহ 
আধ্যাত্মিক ছুর্যোগের মধ্য হইতে অন্তণিহিত ব্রহ্মজ্যোতি স্ষুতি পায়। 
ক্ষীর ননী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে, এক ফৌঁট! চোখের জল কখনও 
না ফেলে কে কবে বড় হয়েছে, কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছেন ?” 

[ শত্রাবলী ২৩শে ডিসেম্বর। ১৯০০ ] 

১ বাণী ও রচনা: ৭ম খণ্ড: লেখকরুত অন্জবাদ 
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স্তিমিত হউক নেত্র, অস্তর মূছিত; 

বিফল বন্ধুত্ব_প্রেম প্রতারণা! হোক, 
নিয়তি পাঠাক তার ভীতি অগণিত 
পুরজীকৃত অন্ধকারে পথ রুদ্ধ রোক। 
রোষদীপ্ত মৃত্তি ধরি' আস্মুক জগৎ 
চুণিতে তোমায়__তবু জানিও নিশ্চয়, 
হে আত্মা, তুমিই দেব, তুমি সে মহৎ, 

মুক্তিই গন্তব্য তব- অন্ত গতি নয়।১ 

জীবনের ললিত ও কঠোর ভাবসত্যের পাশাপাশি ছবি স্বামীজী 

এঁকেছেন 'নাচুক তাহাতে শ্যামা, কবিতাটিতে। মানবপ্রাণের 
স্বাভাবিক সুখলালসার উদ্দেশে কঠোর কশাঘাত হেনে বলেছেন-__ 

সুখতরে সবাই কাতর, কেব। সে পামর ছুখে যার ভালবাসা । 
সুখে ছুখ, অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশ! । 

ভারতীয় সাহিত্যে ললিত সৌন্দর্যের চিরশ্যামল প্রতীক বৃন্দাবনের 
কৃষ্ণকাহিনী স্বামীজীর গভীর শ্রদ্ধার বিষয় ছিল, কিন্তু তিনি জানতেন 
ইন্জ্িয়াধীন সাধারণ মানুষের জন্য গোপীপ্রেমের আদর্শ সম্পুর্ণ 
অবাঞ্থিত। জীবনসংগ্রামে উদ্ভত নবীন ভারতের জন্য প্রয়োজন উমা- 
মহেশ্বরের তপন্যাকঠোর বৈরাগ্যমণ্ডিত জীবন-সাধনা | বৃন্দাবনের 
কৃষ্ণের চেয়ে কুরুক্ষেত্রের পার্থসারথি, গীতার সিংহনাদকারী কৃষ্ণই ভার 
কাছে বরণীয়, “সুখবনমালী"র চেয়ে “মৃত্যুরূপা কালী”ই আর্লাধ্যা। 

১ শ্রীমতী মেরী হেলকে লেখ! পত্রকাব্যমালার প্রথম চিঠি। “বীরবাদী*- 
গ্রন্থে 155 9০08 ০৫ 0১ চঃ৪০ নামে এ চিঠির অংশবিশেষ এবং কিরপচন্জ্র 

তের অঙ্্বাহ “জীবদ্ুকের গীতি” জউটবা। সমগ্র পত্জকাব্য-মালার শংকরীপ্রসাদ 

বন্থ-কত অন্যাদ : বাণী ও রচনা: কশম খণ্ড; পৃঃ ২২৭-২৩৪ 
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সাহিত্যিক ব! ভাবুক ভক্তের মুখে ছুঃখবন্দনা খুব নতুন কিছু 
নয়। ছুঃখবিলাস বা ভবিষ্যৎ সুখের আকাঙ্ক্লায় দেৰতার বন্দনা-_- 

এ ছুইই মানবমনের ভাবের ঘরে চুরি'। সামান্ রক্তপাত দেখেই 
যার মৃছ৭ হয়, নিজেকে সে পরম দয়ালু ভেবে প্রতারণা! করে। এই 
আত্মপ্রতারণা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে বিবেকানন্দের স্থৃতীত্র 
ক্লেষ উচ্চারিত-_ 

রে উন্মাদ, আপন! ভূলাও, ফিরে নাহি চাও, পাছে দেখ ভয়ঙ্কর! । 
ছুখ চাও সুখ হবে বলে, ভক্তিপূজাছলে ন্যার্থ-সিদ্ধি মনে (ভরা ॥ 
ছাগকণ্ঠ রুধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার, দেখে তোর হিয়া কাপে। 
কাপুরুষ ! দয়ার আধার ! ধন্য ব্যবহার ! মর্মকথ। বলি কাকে? 
বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ব্যক্তি ও জাতির জীবনে এই কাপুরুষতাই 

পাপ; আত্মবিশ্বাসের অভাবই অস্তরাত্মার সুপ্চির কারণ। 

সব ভীরুতা ও ছুরবলতার অবসানে আমাদের প্রস্প্ত আত্মরূগী সিংহ 

জেগে উঠুক, জীবন-সংগ্রামে নিক সৈম্তদলের মৃত্যুউপেক্ষাকারী 
দৃঢ়তা আমাদের দেহে মনে সঞ্চারিত হোক, বীর সন্ন্যাসীর এই ছিল 
প্রার্থনা 

জাগো বীর ঘৃচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে ? 
ছ:খভার এ ভব ঈশ্বর, মন্দির ঠাহার প্রেতভূমি চিতামাঝে ॥ 

. পূজা! তার সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ভরাক তোমা । 

চূর্ণ হোক স্যার্থ সাধ মান; হাদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যাম ॥ 
আজকের ভারতবর্ষের কাছে এই মহ্াবাণীর তাৎপর্য যত বেশী 

এতথানি বোধ হয় কোনোদিনই ছিল না। তবু এ শুধু অতীত বা 
বর্তমানের নয়? চিরকালের মানবাত্মার সংগ্রাম-মন্তর | 

সংগ্রামী, সন্ধ্যাসী ঘোষণা করেছিলেন : পুজা! তার সংগ্রাম 

পার? ;_জীবনভোর জড়তা ও অজ্ঞানের বিরুদ্ধে তার ক্ষমান্থীন 
সংগ্রামে সে পুজার মন্ত্র বারংবার ধ্বনিত হয়েছে। দেশের জন্য বার! 
সরন্থ রিলিয়ে দিয়েছেন, তার রচনাবলী পড়ে তারা স্বদেশপ্রেমের 
অর্থ বুঝেছেন। পরম সত্যের জন্থা ধারা, চরম ত্যাথের পথে 
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গিয়েছেন তার। তার জীবন ও বাণীতে ব্রহ্গান্বাদের জন্ধান পেয়েছেন । 
স্বয়ং তিনি সংসারপাশ-যুক্ত দৃপ্ত বেদাস্তকেশরী--জাতির জীবনে ওই 
পৌরুষের আদর্শ সঞ্চারই তার শ্রেষ্ঠ দান। 

জগৎ ও জীবনের ছুটি আপাত বিভিন্ন দিক তার কল্পনানেত্রে 
উদ্ভাসিত হয়েছিল-_ 

ফুল্প ফুল সৌরভে আকুল, মত্ত অলিকুল 
গুঞ্রিছে আশে আশে । 

শুভ্র শশী যেন হাসিরাশি, যত ব্বর্গবাসী 

বিতরিছে ধরাবাসে ॥ 

মেঘমন্দ্র কুলিশ-নি:স্যন। মহারণ, 

ভূলোক-ছ্যলোক-ব্যাপী। 

অন্ধকার উগরে আধার, 

হুঙ্কার শ্বসিছে প্রলয় বায়ু॥ 

( নাছুক তাহাতে শ্যাম! ) . 
পুরাণ ও তন্ত্র থেকে ভারতীয় সাহিত্যের ছুটি প্রতীক, জীবনের 
এই কোমল-কঠোর ছ্বৈতসত্তার রূপারণ-_স্বামীজীর ভাষায়, 
স্থখবনমালী' ও 'মৃত্যুরপা কালী” । জীবনের এই দ্বৈতরূপের মধ্যে 

বিবেকানন্দের সংগ্রামী-সত্ব। ভীষণকে বরণ করেছে, ধ্বংসের মুখো- 
মুখি হয়ে মহাপ্রলয়ের মধ্যে জীবনের জার সত্যকে উপলব্ধি 
করেছে। রোগ শোক জর মৃত্যুর প্রতিকারচিস্তা নয়, এ অবশ্যস্তাবী 
ছু:খ ও ধ্বংসের অস্তপ্লালে ভগবৎশক্তির গভীরতম প্রকাশ উপলব্ধি 
করা-_এই ছিল তার সাধন! । 

আধ্যাত্মিক সাধনায় অথব! সাহিত্যিক কল্পনায় হুঃখবাদ একটি 
প্রচলিত চিন্তাধারা । এই ছুঃখ-কামনার আসল স্বরূপটটি বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যাবে মূলতঃ একটি সুখময় পরিণতির আকাঙ্ক্ষা থেকে 
আপাত ছংখবরণের মোহ মানুষকে পেয়ে বসে। রস্তত কোনে! 
স্থায়ী মঙ্গলবোধের আদর্শ মনে না থাকলে মানুষ জীবনেরপথে 
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অগ্রসর হতে উৎদাহ পায় না। সেই মঙ্গজবোধের আদর্শ বিভিন্ন 
দেশে ও কালে মানুষকে সংগ্রামের পথে আহ্বান করে নিয়ে গেছে। 
কিন্তু এই মঙ্গলবোধ শেষ অবধি সাফল্য ও সচ্ছলতার উধের্ব কোনো 
নিশ্চিততর প্রত্যয়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না৷ বলেই নিজের হাতেগড়। 

প্রাসাদ নিজের হাতে ভাঙার ইতিহাসে সভ্যতার রাজপথ পরিকীর্ণ। 
: স্বামীজীর ছুঃখচেতন! এ জাতীয় সুথাকাজ্ষ! থেকে (উদ্ভূত নয়। 

 ছুংখকে ছুঃখের মূল্যেই উপলব্ধি করার পৌরুষ তার জীবনাদর্শ । 
“৬৬015121005 (20001610191 [06201 1] 
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ভয়ঙ্করের আরাধন। কর! মৃত্যুর বন্দনা কর! আর সবই বৃথা, 
সব প্রচেষ্টাই বৃথা । কিন্তু এ ভীরুর মৃত্যুকামন। নয় ; ছুর্বলের মৃত্যু- 

প্রেম নয়, আত্মহত্যাও নয়। যে বীর জীবনের প্রতিটি জিনিসকে 
তলিয়ে দেখেছে এবং বুঝেছে যে এ ছাড়া আর কোন পথ নেই, এ সেই 
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কালী বা মৃত্যুকে ক'জন পূজা করতে সাহস করেছে। এসো 

আমরা ভয়ঙ্কর বলেই ভয়ঙ্করকে আলিঙ্গন করি,, যেন সে ভয়ঙ্করকে 
নঅ হতে না বলি। এসে! ছঃখের জন্যই আমরা! ছুংখকে গ্রহণ করি । 
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“আসল কথা, এ কাপুরুষত্বের চেয়ে পাপ নেই; কাপুকবের 
উদ্ধার হয় না-_এ নিশ্চিত। আর সব সয়, এটি সয় না। ওটিযে 
ছাড়বে না? ভার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক চলে কি ?.."এক ঘা 
থেয়ে দশ ঘ! তেড়ে মারতে হবে." "তবে মানুষ !." "কাপুরুষ দয়ার 
আধার 1৮১ 

সাহিত্যে, শাস্ত্রে, জীবনে এই সংগ্রামের আদর্শ ধাদের মধ্যে 

পেয়েছেন, বিবেকানন্দ তাদের প্রতি শ্রন্ধাঞ্জলি নিবেদনে সদ লচেতন॥ 
গীতার সিংহনাদকারী কৃষ্ণ, রামায়ণের রামচন্দ্র ও মহাবীর হমুমান, 
প্যারাডাইস লম্টের শয়তান, মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ, রান। প্রতাপ, 

শিবাজী, গুরু গোবিন্দসিংহ, নেপোলিয়ন, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ-_ 
সংগ্রামী-চেতনার এই বিভিন্ন আদর্শগুলি স্বামীজীর কথোপকথনে 

বারংবার উল্লিখিত। উনবিংশ শতাব্দীর. জাতীয় জাগরণে ধর্ম, সমাজ 

ও সাহিত্যক্ষেত্রে রামমোহন, বিগ্ভাসাগর, মধুন্দনের সংগ্রাম তীর 
সশ্রদ্ধ স্মতিতর্পণে সর্বাশ্থে স্থান পেত।২ তার নিজের জীবনও 
তে। প্রতিকূল পরিবেশে নিয়ত সংগ্রামরত এক অনন্ত সেনাপতি 

যুদ্ধকাহিনী । 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে বিদেশী ভাবধারা আমাদের 

ভারতীয় জীবনাদর্শ প্রায় সমাচ্ছন্ন : হয়ে এসেছিল, তার বিরুদ্ধে 
নিঃসংশয় শ্রেষ্ঠতার প্রত্যয় নিয়ে বিবেকানন্দের প্রতীচ্য-অভিযান 

ভারতবর্ষের ইতিহামে এক নবধুগের স্ট্টি করেছিল। সে পৌরব- 
কাহিনীর অন্তরালে রয়েছে হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করতে করতে 
আসমুক্রহিমাচল-পরিভ্রমণকারী পরিব্রাঙ্ক বিবেকানন্দের ইতিহান + 
অনাহারে অপমানে লাঞ্ছনায় অবিচলিত থেকে আমেরিকার নগকে, 
নগরে ভ্রামামাণ বিবেকানন্দের ইতিহাস। প্ররিক্নশিত্য ,আলাবিঙ্গ। 

১ ২*শে নভেম্বর, ১৮৯৯ স্বামী বন্ধানম্দাজীকে লেখা পত্জাংশ। বাণী ও 

বচন]: জম খণ্ড: পৃঃ ৮০ 

২ ভগিনী নিবেদিতার "্বামীজীর সহিত হিযায়ে” এবং শরচ্চজ চদার 
স্বামি শিল্তসংবাই' জইহ্য । 

৮ 



১০৪ বিবেকানন্দ ও বাংলালাহিত্ 

পেরুমলকে চিকাগে! মহাসভার অধিবেশনের তিনসপ্তাহ্মাত্র আগে 
তিনি লিখছেন--*আমি এই দেশে অনাহারে বা শীতে মরতে পারি। 
কিন্তু মান্দ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদের হাতে এই গরীব, 

অজ্ঞ, অত্যাচারপীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা 
দায়স্বরূুপ সমর্পণ করছি।...প্রভুর জয়! আমি এখানে অকৃতকার্য 
হয়ে মরতে পারি, আর একজন এই ভার গ্রহণ করবে। (আমর! ধনী 
বা বড়লোককে গ্রাহহ করি না। আমরা বারহীন দস্িার 
ব্যক্তিদের এবং তাদের নিবার্ধ সংবাদপত্রের প্রবন্ধগুলিকেও গ্রাহা 
করি ন1। বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় 
'সহানুভূতি। জয় প্রভু, জয় প্রভূ! তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ 
ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু! অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। 

পিছনে চেয়ো না । কে পড়ে গেল দেখতে যেয়ো না । এগিয়ে চলো, 
সামনে এগিয়ে চলো। এমনি করেই আমরা অগ্রগামী হব 
একজন পড়বে, আর একজন তার স্থান অধিকার করবে ।” (২*শে 
আগস্ট, ১৮৯৩ ) 

চিকাগো মহাসভায় আমেরিকাবাসী এই জীবন যোদ্ধার ললাটে 
বিজয়তিলক পরিয়ে দিয়েছিলেন-_কিন্তু এই সামগ্লিক সাফল্যকেই 
স্বামীজী জীবনের চরম জয় মনে করেন নি। আমেরিকা, ইংলগু, 
যুরোপ ঘুরে এসে তার সংগ্রাম তীব্রতর হয়েছে শ্বদেশবাসীর সঙ্গে । 
এই আশা-আকাঙ্ষা-উদ্চমহীন আত্মবিশ্বাসহীন দেশবাসীকে প্রবুদ্ধ 
করে তোলার জন্য অনুক্ষণ চিত্ত! ও চেষ্টার মধ্য দিয়ে তার স্বল্লাবশিক্ 
জীবন তিনি আহুতি দিয়েছেন। অস্তরে অন্তরে এই স্দাজাগ্রত 
সংগ্রামচেতণা বহন করতেন বলেই বোধ হয় “নাচুক তাহাতে শ্যামা”-র 
নিরোদ্ধুত স্তবকটিতে স্থামীজী যুদ্ধের একটি বাস্তব আদর্শদীপ্ত ছবি 
এত প্রত্যক্ষ করে তুলতে পেরেছেন-_ 

ডাকে ভেরী, বাজে বর বার দামামা নকাড়, বীর দাগে রর 
| র্ রান্নার 

 শোষে তোপ, বৰ বস বব ব্বন্ুকের কড়া... 



বিবেকানন্দের কবিত। | ১৯৫ 

ধমে ধূমে ভীম রণস্থল, গরজি অনল, বমে শত জ্বালামুখী। 
ফাটে গোল! লাগে বুকে গায়, কোখ৷ উড়ে যায়, আসোয়ার 

ঘোড়া হাতী ॥ 
পৃর্থীতল কাপে থরথর, লক্ষ অস্ববর-_পৃষ্ঠে বীর ঝণাকে রণে। 
ভেদি ধুম, গোলাবরিষণ গুলি শন শন, শক্রতোপ আনে ছিনে ॥ 
আগে বায় বীর্-পরিচয়, পতাকা-নিচয়, দণ্ডে বরে রক্ত ধারা । 
সঙ্গে সঙ্গে পদাতিকদল, বন্দুক প্রবল বীরমদে মাতোয়ার] ॥ 

এ পড়ে বীর ধ্বজাধারী, অন্য বীর তারি ধ্বজা লয়ে আগে চলে । : 
তলে তার ঢের হয়ে যায়, মত বীরকায়, তবু পিছে নাহি টলে ॥ 

পদাতিকযুদ্ধের এই বর্ণনাটিতে যুদ্ধের বাস্তব বর্ণনাকে ছাপিয়ে 
উঠেছে যোদ্ধাদের অন্তনিহিত বীরধর্মের প্রেরণ | পতাকাধারী বীরের 
পতনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য বীর তার ধবজ। নিয়ে সহযোদ্ধাদের মৃতদেহের 
উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে--এই চিত্রটি শ্রেষ্ঠ শিল্পীর তুলিকাম্পর্শে 
রূপায়ণযোগ্য। 

এই জীবনযুদ্ধের ছুটি. দিক-_বীর্যপরিচয় পতাকাধারীর অগ্রগতি 
যতটা সত্য, ঠিক ততথানি সত্য সহত্র সহযোদ্ধার স্ৃপাকার মৃতদেহ । 
এমনি করে সহস্র মরণের মধ্য দিয়ে জীবনের জয়পতাকা৷ এগিয়ে চলে । 
অথবা? শুধু জয় নয়; পরাজয়, অপমান, লাঙ্ছনা--রোগ) শোক, 

জরা। মৃত্যু”-এ সবই জীবনযুদ্ধের অঙ্গ । এই নির্মম বাস্তবের - 
সম্মুখীন যে হ'তে পেরেছে, সেই তো মায়ের বধার্থ সস্তান, বার্থ 
সৈনিক | 

কিন্ত সত্যের সম্পূর্ণ ক্ষরূপ আমরা ধারণা করতে পারি না। 
আমাদের মধ্যে ছুঃখবিলাস যে পরিমাণে রয়েছে, ছুংখস্বীকৃতি সে 
পরিমাণে নেই। তাই ভক্তমহলে এমন উদাহরণ প্রচুর মেলে যার 

ভগৰানকে সুন্দর ও মঙ্গলের দিক থেকেই দেখতে অত্যন্ত । অসুন্দর 
ও অফজলের অস্তিত্বকে তীরা পরিণামে সুখকর বঙ্গে ব্যাখ্যা করার 
চেষ্টা করে থাকেন $ বলাই বাহুল্য, জীবনের চরম বিপর্যয়ের ফাঁমনে 



১৯৬ বিবেকানম্ব ও বাংলাসাহিত্য 

এ ধরনের মনগড়া স্তোকবাক্য মুহুর্তে মিধ্যায় পরিণত হয়।' 
ব্বামীজীর ভাষায়. 

“মুণ্মাল! পরায়ে তোমায়। ভয়ে ফিরে চায়, 
নাম দেয় দয়াময়ী। 

প্রাণ কাপে ভীম অট্রহাস; নগ্ন দিকৃবাস, 
বলে মা দানবজয়ী ॥ 

মুখে বলে দেখিকে তোমায়, আসিলে সময়, 
কোথা যায় কেবা জানে । 

মৃত্যু তুমি, রোগ মহামারী বিষকুস্ত ভরি 
বিতরিছ জনে জনে ॥ 

( নাঢুক তাহাতে শ্যাম! ) 

বিবেকানন্দের ধ্যাননেত্রে এই মৃত্যুরূপা মাতার পূর্ণ প্রকাশ 
12911 05০ 100১6: কবিতাটিতে। 

বিবেকানন্দের জীবনদর্শনের কাব্যমৃত্তিরপে [511 0116 710601761 

কবিতাটির প্রতিটি চরণ গভীর অভিনিবেশ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের 
অপেক্ষ। রাখে। ভবিষ্যতের কোনে! ত্রষ্টাপুরুষের ধ্যানদৃষ্টিতে এ 
কবিতার সম্পূর্ণ অর্থ হয়তো! ধরা দেবে। তবু আমাদের সীমাবদ্ধ 
ধারণ! নিয়ে এ কবিতার কয়েকটি বিশিষ্ট দিকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করি। 

প্রথমে একটি নিবিড় অন্ধকারের বর্ণনা__-যে অন্ধকারে “[6 
01905 216 ০9ড2117)5 ০109057--“মেঘ এসে আবরিছে মেঘ 1 

খথেদের নাসদীয়নক্তে যে অন্ধকার-বরণনাি স্বামীলীর সবচেয়ে প্রিয়-_ 
“তম আসীৎ তমসা গৃঢ়মগ্রো-তার সঙ্গে তন্রোক্ত কালিকা-ধ্যান 

 মহামেপ্রভাং শ্টামাং--সেই মহামেঘান্ধকার মিশে গিয়ে এ যেন 
- প্রাক-সথষ্টির অনুরূপ প্রলযপূর্ব অন্ধকার । 

বিপুল ক্রন্দন, বিরাট ধ্বংসের আলোড়নে-_- 
স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘুর্য বায়ুবেগ 1* 



বিবেকানন্দের কবিত। তা রী | ১৯৭ 

এই. প্রলয় ঝড়ের উন্দুক্ত তাগুবের মাঝখানে কবিচৈতম্য মহা- 
শক্তির আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করে আহ্বান করেছেন “00036, 710618৩. 

0০০036.”৯ এমন মহাপ্রলয়ের প্রেক্ষাপটে ভূলোক-ছ্যলোকব্যাপী যে 
চরম-সংগ্রাম চলেছে তারই মধ্যে তো রণরঙ্গিণী মায়ের প্রত্যক্ষ 
প্রকাশ_যে মা ছংখ-দৈম্-বেদনা-সংগ্রামের সম্মিলিত. রূপমূত্তি। 
একদিকে ওই নিবিড় অন্ধকার, আর একদিকে এই উন্মত্ত ঝড়-_- 
বিবেকানন্দের ভাবলোকে ছুঃখ, ধ্বংস ও সংগ্রামেক্ব“মিলিত স্পন্দন 
জাগিয়ে তুলেছে । এই বিপুল ভাবপ্রেরণার আপন স্বধর্ম থেকেই 
মৃত্যুরূপা মহাকালীর এই অতুলনীস্ চিত্রকল্পটি জেগে উঠেছে” 

তস্ত্রোক্ত কালিকা-খধ্যানে এই মহাকালী-কল্পন। বীজরূপে নিহিত। 

কিন্তু স্বামীজীর দিব্যকল্পন! এই ছোট্ট কবিতাটির স্বল্পসীমায় জলে স্থলে 
আকাশে বাতাসে পরিব্যপ্তি মহাপ্রলয় ও রোগ শোক ধ্বংস মহামারীর 
বিপুল তাগুবের সমন্বয়ে যে জীবনসত্যের উপলব্ধি রপায়িত করেছে, 
তার ব্যাপকতা ও গভীরতা অচিস্তিতপূর্ব | 

সবচেয়ে লক্ষণীয়, কবিতাটির শেষ ছুই চরণে এসে এই ধ্বংস- 
রূপিণীর মহাপুজার যে তিনটি উপকরণের কথা স্বামীজী বলেছেন-__ 
ছুংখ দৈম্যকে ভালোবাসার সাহস, মৃত্যুকে আলিঙ্গনের আকাজ্, 
ধবংস-নৃত্যে যোগদানের উন্মাদনা" এ যার আছে তারই হৃদয়ে মায়ের 
আবির্ভাব-৮1:0 10 056 10061 ০০2065” বিবেকানন্দের এই 

ম! অভয়াবরদারূপিপী ন'ন, তিনি স্বয়ং মৃত্যুবূপা, তার হাতে “বিষকুস্ত'- 
ভরা রোগ-মহামারী। সাধারণ মানবদৃষ্টিতে তিনি চরম অমঙ্গল- 
রূপিণী। এই অমঙ্কলের আরাধনাই বীরের সাধন! । ছুঃখের জন্যই 
ছুংখবরণের সাহস-_স্বামীজীর বীরত্বের আদর্শ । 

কবিকল্পন। শিব ও শক্তির বিহারস্থান নির্দেশ করেছে। মৃত্যুর মধ্যে 
এই অস্থৃত উপলব্ধির সাধনায় রুজ্র ও রুত্রাণীর যে ধ্যান ধুগে ' যুগে 
৮৪৬৬ প্রবাহিত হয়ে এসেছে) (বিবেকানন্দের ' ীরনে ও 

৯ আর যা খর +. 



১৯৮ ী | বিবেকানধা ও. বাংলাসাহিত্য 

কাব্যে সেই ধ্যানই সংগ্রামের তরবারিতে পরিণত । ওই সংগ্রামে 
পরাজয়ের হতাশ! প্রতিমুহূর্তের সঙ্গী। আসল সংগ্রাম তো এই 
হতাশার পঙে। | 

স্বামীজীর দৃষ্টিতে জীবনের পরাজয় ও ব্যর্থতার অসীম ূল্য_ 
৩৬০: 100100 19110165 7 0065 212 00165 10960191) 012০5 

8215 0176 70521065 01 116 015552 15110165 ৬1521 ০০1০ 

06116 1005৮ 05] 2 2৮ 0210 .7000 1081 0 

1091176 16 10 25 1906 101 50:055165. ড০5 ৬০৭1] 

৮০ 076-965৮5 ০£ 17 ?” “ব্যর্থতার জন্য দমে যেয়ে] না? এই 
ব্যর্থত৷ একাস্ত স্বাভাবিক-_-এরাই তো জীবনের সৌন্দর্য । এদের 
ছাড়া জীবন কি হয়ে ্াড়াবে? সংগ্রাম না থাকলে জীবনধারণের 

কোনো সার্থকতাই থাকত না । কোথায় থাকত জীবনের কাব্য ?” 

জীবনের কাব্য-সৌন্দর্যকে যিনি ব্যর্থতা ও সংগ্রামের মাঝখানেই 
উপলব্ধি করেছেন সেই নরেন্্নাথ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ এক কথায় 
বলেছিলেন--খাপখোল! তলোয়ার |? 

অথচ ওই সংগ্রামচেতন। তার 4511 07০ 10021 কবিতায় 

যখন সবচেয়ে ঘনীভূত আকারে দেখা দিয়েছে, তখনই তার হৃদয়ে 
বিশ্বজগতের জন্য অপার করুণা, অনন্ত প্রেম উৎসারিত । নিবেদিতার 

স্বতিকথায় এই সময়কার বিবেকানন্দমানসের প্রতিফলন-_-“একমাত্র 
প্রেম. ছাড়া অন্ত কোনো পন্থা নেই। লোকে বদি আমাদের 

বিরুদ্ধে কোনো অন্যায় আচরণও করে তবু তাকে আমরা 
কনিকা না নানার যারা ক 

পান্ববে না ।”১ 

০ সথ। সংগ্রাম ও প্রেমের এই টিয়া স্বামীজীর জীবন ও 
ধীর সর্থকূল' থেকে আবিকার করতে পারলেই তার কৰিদরার 

১. .356 ০07015ত ভি 0৪ ৩৫ 92502 55815871504. ৫. 

6 উুভতোা 5৬ 1 59৯ ছে; উঞোগট সফট 2 999 



বিবেকানন্দের কবিতা . ১৯৯ 

সবচেয়ে বড়ে। রহস্তটি ধরা পড়ে, যে রহস্যের প্রেরশায় তিনি বলে- 
79707000618 06 তোট0াডে ০৫11) 8৪55 0০৭, 

1) 106 11101018106 09159 06 4:69613, 995---005 300, 

005 109৮6 1! 11210851211] 0০ 2৬115 01506 1১০ 9812 

525] (300) 15 10০10071500 21৮ 1616) 1 56611015০০. 

[01200 পাট আ20 109, [5] 0৪2.৮১ যে বিপুল বিশ্বচেতনার 

উদ্বোধনে সব ছুঃখ সব যন্ত্রণা এমন পরমপ্রেমে পরিণতি লাভ করে__ 
কবিতার জগতে তার চেয়ে বড়ো সত্যের প্রেরণা আর কি থাকতে 
পারে? উদ্ধৃত গগ্ঠাংশটুকু কী গভীর প্রেরণার আবেগমণ্ডিত ! বক্তৃত। 
ও রচনায় এমন আবেগম্পন্দি্ত উদাহরণ বিবেকানন্দ-সাহিত্যে অজজ্র। 

অন্তরের অন্তরে এক মননশীল কবিব্যক্তিত্বের সহজাত সংস্কার নিয়ে 

জন্মেছিলেন বলেই বিবেকানন্দের রচনাবলীতে একাধারে সাহিত্য- 
সৌরভ ও প্রজ্ঞাবাণীর এমন সার্থক সম্মেলন ।২ 

'সখার প্রতি' ৰিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা । তার সমগ্র 
জীবনের সাধনা, সংগ্রাম, বেদনা ও অভিজ্ঞতার অন্তরতম পরিচয় এ 
কবিতার প্রতিটি চরণে নিব্ড়ি সংহতি নিয়ে ফুটে উঠেছে । মানব- 
জীবনের সব ছন্মবেশ, নব শোভনতার আড়ালে যে অপার দৈশ্য, 
অতঙ্গ অশ্রু নিহিত, বিবেকানন্দের মতো! এমন নির্মম বাস্তবদৃষ্টিতে 

১ “অমৃদ্রলের ভয়াবহতার মধ্যে বলো “প্রিয় আমার, আমার ঈশ্বর।' 
মরণ-বন্ণার মধ্যে বলো, “প্রিয় আমার, আমার ঈশ্বর'। জগতের যত 
অকল্যাণের মুখোমুখি ছাড়িয়ে বলো, **প্রিয় আমার, আমার ঈশ্বর | তুমি 
এইখানে রয়েছ, আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি। তুমি আমার সাথে সাথে 
রয়েছ, রঃ তোমায় অনুভব করছি।, 

'মৃত্যুরূপা মাত।' (৪11 055 21০9৩: ) কবিতাটির প্রসঙ্গে সৈয়দ 

রি আলির মন্তব্য শ্রণীয়-_“শক্তিকে নান! দেশের কবি এবং সাধকগণ 

নানাক্ষপ কল্পন! করেছেন। কাব্যে বিবেকাননের কবিতাই শ্রেঠতম।* সৈয়দ 
মৃঙ্ততব আঙগি-রচনাধলী : ২ খ্ও: গৃহ ৩২৩২৪: জীন পরেই 
প্রবন্ধ : মিজ ঘোষ: ;(প্রখয প্রকাশ )। 



২** বিবেকানন্দ ও বাংলাসাছিতয 

তার আবরণ-উন্মোচন তো.আর কারু সাধ্য ছিল না! । আবার এই 
দৈম্ত ও ব্দেনার অন্তরালে প্রেমের যে অনির্বাণ আলো মানবহ্ৃদয়ে 
চিরজাগ্রত--সেই মহাসত্যকে উপলব্ধি করাও মানব-মহিমার আর 

এক বিস্ময়কর উদঘাটন। 

বিবেকানন্দের: কথা অনুসারে_খেলার আনন্দ ৫ ্ 
চেয়ে দর্শকেরই বেশী। সংসার-চক্রের আবর্তনে থেকে স্ারা এই 
সংসারকেই একমাত্র সত্য বলে জেনেছে, তাদের পঙ্গেদে মানব- 

চরিত্রের এমন নির্মম বিশ্লেষণ বা এমন নিঃস্বার্থ প্রেম_ কোনোটাই 
পুরোপুরি সম্ভব নয়। একান্ত কাছের জিনিসকে কে সম্পূর্ণ 
জেনেছে ! 

. বনের বেদীস্তকে মানুষের ঘরে ঘরে পৌছে দেবার মহাত্রত নিয়ে 
বিবেকানন্দ আসমুদ্র হিমাচল পরিক্রম! করেছিলেন, পৃথিবী-পর্যটনে 
সেই পরিক্রমার পূর্ণতা । সমসাময়িক পৃথিবীর নান৷ স্তরের মানুষের 
সংস্পর্শে তিনি এসেছেন, তীক্ষতম দৃষ্টিতে এ মানব-সংসারকে 
বিশ্লেষণ করেছেন- সেই বন্থব্যাপ্ত ৮০ ফলে জগং সম্বন্ধে তার 
মন্তব্য-_ 

আধারে আলোক-অনুভব, হুঃখে সুখ, রোগে স্বাস্থ্যভান; 
প্রাণ-সাক্ষী শিশুর ক্রন্দন, হেথা সুখ ইচ্ছ মতিমান? 
তুর লে নি, নি পুরে হে 

স্বার্থ স্বার্থ সদা এই রব, হেথা কোথা শান্তির আঁকার ? 

এ জগত-রঙ্গশালায় মানুষের এই .চির-অভিনয় প্রতিদিনের 
কাহিনী-_সে যা নয় নিজেকে তাই প্রতিপন্ন করতে ব্যস্ত। অথচ 
আত্মকেন্দ্রিক স্থার্থমগ্রতার মধ্যে শাস্তির বুলি আওড়ানো আমাদের 

সমান তালেই চলেছে। আদর্শবাদী মানুষের কাছে মানবমনের এই 
আত্মপ্রতারণা একান্ত অসহ বলে মনে হয়। এ পৃথিবীতে কেউ.কি. 
আমর্সের পরিপূর্ণ রপটি দেখতে পেয়েছে? রোমান্টিক হাদয়ধর্স তাই 
, চিরনঅতৃপ্ত( রি 



'ধিবেকানত্বের কবিতা, ৮... ২০১ 

১৮৯৬-এর সেপ্টেম্বরের ূর্বোদ্ধত চিঠিটিতে শ্রীমতী হেলকে 
স্বামীজী লিখেছেন--“] 11] €০]1 5০৩ ৪ £6৪6 1589018 ] 158০ 

12817206 11 0015 16116 15 015: 20125 01816 5০০: 

10281 15) 6036 10015 10152181012 0 ৪:9১ 01 9301 ৪ 

02156 25 212 10621 ০2101)00 102 20691160 117 0115 ৮৮0110-. 

01 1 0015 1166) 25০02. [2৩ 5100 ৮7215 06160600211) 

(11০ ৮0110 19 2. 10090 1091--001:10 02171)06 6. [70 ০1) 

08190 0192 10210166110 (৩ 1716 ?”১ | 

তবু 'আর সব রোমার্টিকের মতোই বিবেকানন্দও একদা এই 
জগতেই পূর্ণতার সন্ধান করেছেন__ 

যোগ-ভোগ, গাহ্স্থ্য-সন্ন্যাস। জপ-তপ, বদ-টপার্জন, 
ব্রত, ত্যাগ, তপস্তা কঠোর, সব মর্ম দেখেছি এবার; 

জেনেছি সুখের নাহি লেশ, শরীরধারণ বিড়ম্বন; 
যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত ছখ জানিহ নিশ্চয় 

বিগ্তাহেতু করি প্রাণপণ, অর্ধেক করেছি আয়ুক্ষয়___ 
প্রেমহেতু উন্মাদের মত, প্রাণহীন. ধরেছি ছায়ায়। 

ধর্মতরে করি কত মত, গঙ্গাতীর, শ্বশান আলয়, 

নদীতীর, পৰতগহ্বর, ভিক্ষাশনে কতকাল যায়। 

অসহায়-_ছিন্নবাস ধরে দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ-_ 

ভগ্রদেহ তপস্তার ভারে কি ধন করিনু উপার্জন ? 

১. স্বীবনেন .কাছে আমি যে এক মহৎ শিক্ষা পেয়েছি, সে কথা৷ তোমায় 
বলছি। তা এই : “তোমার আতর্শ ঘড় উচু, তোমার ছুঃখ তত বেশী।' কারণ 
এ নিয়া বা. এ জীবনে ধা! জাদ্শ, তাকে কখনো! সম্পূর্ণ পাওয়। বায় না. এ 
জগতে বে পরিপূর্ণ সার্থকতা চায়, সে উদ্মাঘ, কারণ সে পূর্ণ) কখনোই পাবার 
নয়। 'অনীমকে তুমি কেষন করে লীমার মধ্যে পাবে? খায় ও না: 
খণ্ড; পৃ২৮২জঃ 



১৪ বিবেকানন্দ ও বাংনাদাহিতয 

শোন বলি+ মরমের কথা, জেনেছি ্বীদনে সত্য সার-- 
তরঙ্গ আকুল ভবঘোর,২ এক তরী করে পারাপার-_- 

মন্ত্রতন্ত্র প্রাণ-নিয়মন) মতামত, দর্শন বিজ্ঞান, পা 
ত্যাগ-ভোগ, বুদ্ধির বিভ্রম, “প্রেম? প্রেম” এই মাত্র ধন। 

প্রম-_বিবেকানন্দের সব তপস্তার পরম উত্তররূপে দেখা। 
৪ | তাই বুদ্ধি ও হৃদয়ের সংঘাতে বিবেকানন্দ হাঁদয়ের চিনন- 
পক্ষপাতী বিচারবিতর্কে নয়, আত্মোৎমর্গের মধ্যেই মানক:জী তির শ্রেষ্ঠ 

আদর্শ নিহিত। “রূপমুগ্ধ অন্ধ কীটাধম' থেকে সর্বস্থত্যাগী ঈশ্রপ্রেমিক 

অবধি সকল সত্তার মধ্যে বিবেকানন্দ এই প্রেমের বিকাশ উপলব্ধি 
করেছেন-_ 

যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ, 
এই সেই সংসারজলধি,৩ দু:খ সুখ করে আবর্তন | 

১ ম্বামীজীর এই সম্বোধন-প্রসঙ্গে “বিবেকচুড়ামণির', ১৩৮ ক্োকের শেষ 
শব্দ দুটি লক্ষণীয়-_ 

অতস্মিংস্তদবুদ্ধিঃ গ্রভবিত বিষৃঢন্ত তমস! 
বিবেকাভাবাদ বৈ শ্ফুরতি ভূজগে রজ্ছুধিষণ।। 
ততোহনর্থত্রাতো নিপতিত সমাদাতুরধিক-_ 
স্ততো যোহসদ্গ্রাহঃ সহি ভবতি শৃণু সখে ॥ 

স্বামীজী এই শুধু সথে" সন্বোধনটি মনে রেখেই--“শোন বলি সঙ্োধন 
করেছেন, একথা! ভাবা বায়। আচার্য শঙ্করের মতোই মোক্ষসাধকদের 
উদ্দেশে স্বামীজীর এ সন্বোধন। শঙ্করের পরনজ্ঞান এ কবিতায় পরম প্রেষে 
পরিণত। মূল ক্লোকের অর্থ এই-_“অজ্ঞানাচ্ছন্ন মান্য যে জিনিষ ঘা 
নয় তাই ভেবে ভুল করে।: বিবেকের অভাবে সর্গকে রজ্জব বলে মনে হয়। 
এই ভূলের- বশে ধদ্দি কেউ রজ্জুকে ধরতে যায়, তাহলে তার বহু বিপ্দ ঘটে। 
শোনো সখ, মিথ্য গ্রহণই বন্ধন ।+ 'শূধু সখে' থেকেই “সখার প্রতি? নামকরণ । 

২৩ সংসারজলধির উপমার সঙ্গে তুলনীয় বিবেকচূড়ামণি'র ১৩৬ সংখ্যক 
ক্নোকের পঙ্কি-_“জনিমরণতরজাপা়-সংসারসিন্ধুম*”-_. জন্মমরণ-তরকষস্কুল 
সংসারসমূত্র | স্বামীজীর ভাষায়--“তরঞ্জ 'আসকুল ভবধোর | 

: স্বামী তুরীয়ানন্দ একটি পঞ্জে লিখেছেন--”গ্রীতি: পরমসাধনঘ্সজবার 
বাধন কি 1--সকলে প্রেম। শ্বামীজী বলেছেম-- এর পারাপার ।” 
(ন্ধানী তুরীয়ানন্দের পত্র” ১১৮১৬ তারিখের চিঠি) : 



বিবেকানন্দের কবিত! ২৪৩, 

পক্ষহীন১ শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পঞ্স পালাবার 
বার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃখায় উদ্াম । 

ছাড় বিস্তা জপ হজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল, 
দেখ, শিক্ষ। দেয় পতঙ্গম__অগ্রিশিখা করি আলিঙ্গন | 

হাদয়ধর্মের এই অনস্তবিস্তারে বিবেকানন্দের কবিসত্তার সর্বোত্তম 
পবিচয়- কঠোরতম সন্ন্যাসীর গভীরতম মানবপ্রেমে এ মহাজীবনের, 
অনন্য মহিমা । এই প্রেমই তার সন্ন্যাসেরও মূল প্রেরণা । ভালো- 
বাসার বণিকবৃত্তি নয়। ভালোবাসার জন্যই ভালোবাসা- বিন্দুমাত্র 
প্রতিদানের আকাভক্ষাহীন নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্জন-_-তাই বিবেকানন্দের, 

প্রেমের আদর্শ _ 

ভিক্ষুকের কবে বল সুথ ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা! ফল? 
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল । 
অনস্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিদ্ধু হাদে বিগ্কমান, 

“দাও, দাও”-_ যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে বান। 
দেবার প্রেরণা এলে দেখতে পাই, অনন্ত সম্পদ আমাদের, 

প্রত্যেকের মধ্যেই আছেঞ্ু্টগৃফরে চাইতে গেলেই সে অনন্ত 
স্বার্থসীমায় সন্কীর্ণ হয়ে আসে। প্রতিদানের আকাঙক্ষায় আমরা 

আমাদের অনন্ত ব্রহ্মক্রূপকে আচ্ছন্ন করি মাত্র। রামকৃষ্দেব 

বলতেন, “মানুষ তার মায়াতে পড়ে স্বম্বরূপকে তলে ঘায়। সেষে 
বাপের অনন্ত এরশ্বর্ষের অধিকারী তা ভুলে যায়।” ( কথাম্বত : ৫ম : 
১২শে এপ্রিল, ১৮৮৩ সালের দিনলিপি । ) 

বিবেকানন্দের ধ্যানদৃষ্টিতে সমুদ্তাসিত জগতসতা-_ 
্হ্ম হতে কীট পরমাণু! সর্বভূতে সেই প্রেমময়, 
মন প্রাণ শরীর স্বর্ণ কর সথে এ সবার পায় । 

১ দ্বোধন'-পন্লিকার প্রথম বর্ধ দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত এই কবিতায়: 
'পক্ষহীন' পাঠ-সথলে মায়াবতী অধৈত হ্যলামে রক্ষিত এ সংখ্যা উদ্বোধনে এব১ 
উদ্বোধন-কার্যালয়ে রক্ষিত. 'জজিৎকুমার রায়". এই নাহাক্ছিত প্রথম: বর্ষের খণ্ডে 
উক্ত সংখ্যায় 'রক্ষ্যহীন' পঠি রয়েছে । 'প্দদথীন” পাই পরে শ্লীকাড়)..... 



রা বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

বহুরূপে সুখে তোমার ছাড়ি কোথ। খু'জিছ ঈশ্বর ?, 
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন পেবিছে ঈশ্বর | 

সাহিত্যজগতে রোমার্টিক অন্বেষণের চরম পরিণতি হিসাবে মিস্টিক 
প্রত্যয়ে উত্তরণের উদাহরণ হিসাব শেলীর কবিতাকে বলা হয় [.০% 
1$55610190-এর উদাহরণ | অর্থাৎ প্রেমের অন্তরে নী জীবন ও 

জগতের সব অসঙ্গতির উধ্বে” এক নিশ্চিত প্রত্যয় খুঁজে ন। 

ওয়ার্ডসওয়ার্থকে সে হিসাবে প্রকৃতি-চেতনার ও | সৌন্দর্য- 
চেতনার মিস্টিক কবি বল! চলে। কিন্তু সত্যের পরম প্রকাশে এই 
অনুভূতিগত পার্থক্যও স্বীকার্ধ নয়। সে হিসাবে কঠোপনিষদের কৰি 
বখন বলেন__ 

অগ্নির্ধথেকো ভূবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বব । 
একক্তথ। সর্বভৃতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরপো বহিশ্চ॥ 

অথবা গীতার কৰি যখন ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠ হছদয়ের উপমায় ছৰি আকেন-_ 
আপূর্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি বং । 
তদ্ধং কাম বং প্রবিশস্তি সর্বে সশাস্তিমাপ্পোতি ন কামকামী ॥-- 

তখনই আমরা ন্ৃষ্টিরহস্ঠের মর্মমুজে' উপনীত | বিবেকানন্দের 
সর্বত্যাগী প্রেম 'সখার প্রতি' কবিতার শেষ চরণে সেই গভীরতম 
সত্যের স্পর্শে মানবন্ৃদয়ের চিরস্তন আলো! হয়ে উঠেছে । ভাব- 
সৌন্দর্যের কথা ছাড়াও প্রকাশের বলিষ্ঠরীতি এবং ভাষার অপূর্ব 
ওজোগুণে “দখার প্রতি' অসামান্য স্থষি। সেই সঙ্গে ছুটি সার্থক 

চিত্রকল্পও স্মরণীয়. | 

“তরঙ্গ আকুল ভবঘোর এক তরী করে পারাপার 
'যতনূর যতদূর যাও বুদ্ধিরথে করি আরোহণ ; 
এই সেই সংসারজলধি হৃঃখনুখ গ্রে আবর্তন 1 

১ শঙরাচার্ধের "বিবেকচূড়ামণি'র ৩৯৪ সংখ্যক ক্োকের প্রথম পও্ক্তি-_ 
£বক্তব্যং কিছু বিশ্ততেহজ বহষা শন্মৈব জীব: স্বয়ং. “দীব গু অন্য সগধে আর 
9788 জীব হ্বয়ং বন্ধই 1; 
চইলা লী 



বিবেকানন্দের কবিতা ২. 

স্থ ও ছুংখের সমন্যাকে বিবেকানন্দ জীবনের চরম সমস্যা বলে 

মনে করেন নি। পরম সত্য এই নুখ-হছুংখ পাপ-পুণ্যের সাংসারিক 
অভিজ্ঞতার বহু উত্রে। সুখ ও ছুঃখ ছুয়েরই নিজন্য মূল্য আছে। 
কিন্তু ধারা মনে করেন, পৃথিবীতে “এমন এক সময় আসবে যখন 

জগতেন্ন নব হুঃখ চলে গিয়ে কেবল এর সুখগুলিই অবশিষ্ট থাকবে 

তখন পৃথিবী ব্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে ।_তাদের ভ্রাস্তবিশ্বাসকে 
তিনি কখনো স্বীকার করেন নি। মানুষের আকাঙ্গার স্বরপবিল্লেষণ 
করে তিনি দেখিয়েছেন_-“তোমর! যাকে উন্নতি বল, সে ত বাসনার 
ক্রমাগত বৃদ্ধি মাত্র। যদি আমি কোন কিছু স্পষ্ট বুঝে থাকি? তা 
এই যে, বাসন। কেবল হুঃখই, স্থপ্টি করে-_এ ত কেবল যাচকের, 
অবস্থা ।.."যদি বাসনাপূরণের শক্তি যোগখড়ি (4110210660081 ), 
নিয়মানুসারে বেড়ে যায়, তৰে বাসনার শক্তি গুণখড়ির ( 360006- 
02091) নিয়মানুসারে বাড়তে থাকবে। অনন্ত জগতের সমুদয়, 
সুখছুংখের সমষ্টি সর্বদাই সমান। সমুদ্রে যদি কোথাও একটি তরঙ্গ 
ওঠে, তবে আর কোথাও গর্তের স্য্টি হবেই. "যতদিন আমরা 
ইন্দ্রিয়ের বারা আবদ্ধ, ততদিন পূর্ণতালাভ অসম্ভব ।”১ 

[ জানযোগ-_-অপরোক্ষান্ভূতি ]. 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইন্দ্রিয়ন্খত্যাণী 'আত্মনো মোক্ষার্থং 

জগদ্ধিতায় চ' সন্গ্যাসত্রতধারীদের বহুমুখী দানের কথা স্মরণ করিয়ে 
দিয়ে স্বামীজী বলতেন-_“ভারতবর্ধ ঘুরে দেখলুম, কোথাও রজোগুণের, : 
বিকীশ নেই। কেবল তমো-_ঘোর তমোগুণে ইতর সাধারণ সকলে. 
পড়ে রয়েছে। কেবল সঙন্ন্যানীদের ভিতরেই দেখেছি রজঃ ও সত্ুগ্ুণ. 
রয়েছে, এরাই ভারতের মেরুদ্ড।..-তারাই হচ্ছে কর্মের 10701369117. 

13990. (উৎস )-উচ্চ আদর্শগুলি তাদের জীবনে পরিণত করতে দেখে 
এবং তাদের কাছ থেকে 3925.( ভাবধার! ) নিয়েই গৃহীর! কর্মক্ষেতে, 
জীবনসাাম়ে সমর্থ হয়েছে ও হচ্ছে।' . (দ্যামি-শিশ্ক-সংবাদ )১ 

১ বানী ও রচসা২ ২য় খণ্ড: পৃহ ১৯৮৯৯ 

২. হাদী ও রন : ০ম খণ্ড: পৃঃ &২..... 
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বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের দেশের 
ইতিহাসে সন্ন্যাসীর দানকে গভীর শ্রন্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি আমাদের 
দিতেই হবে। আবার বর্তমান ভারতের নবজাগরণের দ্রষ্টা ধষি 
বখন নন্ন্যাসের নবীন আদর্শ ঘোষণ। করে বলেন--“বজনহিতায় 
বহুজনন্খায় সন্গ্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাসগ্রহণ করে যারা এই 10691 
( উচ্চ লক্ষ্য ) ভুলে যায়-_“রৃখৈব তত্য জীবনং'। পরের 'জন্য প্রাণ : 

দিতে জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বি র অশ্রু 

মুছাতে, পুত্রবিয়োগবিধুরার প্রাণে শাস্তিদান করতে, অজ্ঞ ইতর 
সাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগ্লী করতে, শান্ত্রোপদেশ বিস্তারের 
দ্বারা সকলের এঁহিক ও পারমাথিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক 

দিয়ে সকলের মধ্যে প্রনুপ্ত ব্রহ্মসিংহকে জাগরিত করতে জগতে 
সন্ন্যাসীর জন্ম ।”১ (স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ) -তখন আমাদেরও উপলব্ধি 

করতে হবে সন্গ্যাসীর সর্বত্যাগের আদর্শ কেবল অতীতের কথা নয়, 
বর্তমান ও ভবিষ্যতের পক্ষেও সমান সত্য | 

ভারতীয় চিন্তাধারায় সন্ন্যাস-আদর্শের সেই অমর মহিমাগাথ। 
স্বামীজীর “1156 3075 0£ 111১6 59101558511” ( সন্গ্যাসীর গীতি ) 

কবিতায় সুগম্ভীর ভাষা ও ছন্দে রূপায়িত। চিকাগে। ধর্মমহাসভার 

সময় থেকে অনবরত বক্তৃতা ও আলোচনায় শ্রীস্ত বিবেকানন্দ 

কিছুদিনের জন্য সেন্ট লরেন্স নর্দীবক্ষে সহস্রদ্বীপোষ্ভানে বিশ্রাম নিতে 
এসেছিলেন। এখানে তিনি অল্প কয়জন শিহ্য-শিষ্যাদের সঙ্গে ধর্ম 
প্রসঙ্গে সাতটি সপ্তাহ (১৮৯৬এর ১৫ই জুন থেকে ৭ই আগস্ট) 
কাটিয়েছিলেন__এই ক'দিনের বাদীসঙ্কলনই স্বামীজীর অগ্যতম শ্রেষ্ঠ 
গ্রন্থ [25011501211 (বাংলায় “দেববাপী" )। এই সময়ে একদিন 

বিকেলবেলায় ত্যাগের মহিম। ও গৈরিকেয় অন্তনিহিত স্বাধীনতার 
কথ! বলতে বলতে স্বামীজী আলোচনার আসর থেকে উঠে নিজের 
হরে চললে গেলেন। বখন ফিবে এলেন তখন 'বঙ্ন্যাসীর গীতি' রচন! 
পরিসমাপ্ত। 

ূ ১ হাদী ও রচন! ; চ্য খণ্ড: পৃঃ এ 



বিষেকানন্দের কবিতা ২৯৭ 

বৈদাস্তিক নন্ন্যাসীর জীবন্ুক্তির আদর্শের কাব্যরূপায়ণ হিসাবে 
এে 'কবিতা ভর্ভুহরির “বৈরাগ্যশতক” বা শঙ্করাচার্ষের “বিবেক- 
চূড়ামণি"-র সঙ্গে একাসনে স্থান পেতে পারে। সর্ধবন্ধনমুক্ত এই : 
বৈরাগ্যেরই অন্য নাম স্বাধীনতা । সমগ্র কবিতাটি জুড়ে মানুষের এই 
স্বাধীন সত্বার জয়গান-_ 

৬৬2০ 00900617005 1 056 90106 01286 1590 105 10110 

চ৪] ০2 আ15210 0110]5 08106 ০0010 15661 16801 : 

10 [0081701102৬ 65) 250. £19065 0 01:25 096]. . 

উঠাও সন্ন্যাসি, উঠাও সে তান, 
হিমাব্রিশিখরে উঠিল যে গান-_-'' 
গভীর অরণ্যে পর্বত-প্রদেশে 
সংসারের তাপ যেথা নাহি পশে-.. 

17856 1100. 120 1301096, ৬/1790120006 ০৪812 1010 01০০, 

17101)0 ? 

কোনে গৃহ তুমি করো না নির্মাণ 
-কোনগ্ধুহ তোমা ধরে হে মহান ? 

গৃহছাদ তব অনস্ত আকাশ, 
শয়ন তোমার স্ুবিস্তৃত ঘাস। 

সত্য সব, কিন্ক নামরূপ পারে 

নিত্যযুক্ত আত্মা আনন্দে বিহরে | 
জানে! 'তত্বমসি” করো না ভাবনা, 

হে বীর সঙ্্যাসি, করহ ঘোষণা-- 
ও তংসৎঙ।১ 

1০০ 2১০ ৪7 11096 98105991001 1 5৪৮ 

0 সি 0 



২৯৮ _ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

আচার্য শঙ্করের 'নির্ধাণঘটকে'র প্রত্যেকটি ল্লোকের শেষে 
“চিদানন্দরপঃ শিবোহহং শিবোহহম্”-_এই মন্ত্রধ্বনি বারংবার কিরে 
এসে পাঠকচিত্তে যে ধ্যানোপলব্ধির স্থষ্টি করে, 'সন্ন্যাসীর গীভি'্র 
প্রতিটি শ্লোকের শেষে “& তৎ সৎ ঙ? উচ্চারণে তেমনি পরম সত্যের 
ব্যঞন। ধ্বনিত। যতিরাজ শঙ্করের কাব্যসিদ্ধিও অসাধারণ। ৷ অনুগামী 

বিবেকানন্দের আত্মোপলব্বিমূলক রচনায় তার গভীর প্রভাব বক 
ভাবেই সঞ্চারিত। স্বামীজী 'নির্বাণষটকে'র একটি নুন্দর। ইংরেজি 
অনুবাদও-করেছিলেন। আগ্রহশীল পাঠকের জন্য এই তুলনীয় 
কবিতার প্রথম ও শেষ ছুটি শ্লোক উদ্ধৃতি করছি-_ 

৬ মনোবৃদ্ধহস্কারচিত্ানি নাহং 
ন চ শ্রোত্রজিছ্বে ন চ আ্াণনেত্রে। 

ন চ ব্যোমভূমির্ণ তেজে। ন বায়ু 
শ্চদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহহম্॥ 

অহং নিধিকক্ধো নিরাকাররূপো 
বিভুত্বাচ্চ সর্বত্র স্বেন্দ্িয়্দিম্। 

ন চাসঙ্গতং নৈব মুক্তির্ন মেয় 
শ্চদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবো হহম্॥+ 

১ -রচিত ছুটি শিবনঙ্গীতে যে ভাবতম্নয় নৃত্যরত ভোলানাথের 
চিত্র আকা হয়েছে, তাঁও এ প্রসঙ্গে প্মরণীয়। ভারতের পৌরাণিক চেতনায় 
নটরাজ শিব সঙ্যাসীদের আদিগুরু| শিরময় বিবেকানন্দের “তাথেইয়া 

তাখেইয়! নাচে ভোলা?, এবং 'ছর হর হর তৃতনাথ পশুপতি”, গান ছুটিতে শিবের 
সেই আনন্দময় রূপটি সার্থকভাবে রূপায়িত। কালীচেতদার মতোই শিব- 
চেতনার ক্ষেত্রেও শাক্তদের মত শৈবের1 শেষ অবধি অদৈতবাধী |. তাই 
“শিবোধং* আসলে 'সোহহ্ম্ মন্ত্েরেই আর এক. প্রকাঁশ। দ্বৈত: বিশিষ্টাৈত 
আদৈতের ধাত্রাথখে বিবেকানন্দের কবিতাও নব 'স্তরকেই ছুঁয়ে গেছে 
ররর ৭ 
(উরেরমোগ্য। ২2 



বিবেকানন্দের কবিতা! ২৪৯ 

আত্মন্বূপের এই স্বাধীনতার পটভূমিকায় স্বামীজী দেশ ও 
জাতির জাগরণকে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ভারতের স্বাধীনতা- 

আন্দোলনের হোমনুতাশনে ধারা আত্মোৎসর্গ করেছেন- বিশ 
শতকের প্রথম যুগের সেই স্বদেশী বিপ্রবীর দল বিবেকানন্দকে তাদের 

চিন্তানায়ক গুরুর আসন দিয়েছিলেন । ূ 

ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে স্বামীজী বৃঝেছিলেন। 
'জাতট! ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধ্বক্ ধ্বক্ করছে, ওপরে ছাইচাপ! 
পড়েছে মাত্র । সেই সঙ্গে এ ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন যে আলেক- 

জাগ্ডারের দিথ্িজয়ের কালে যেমন গ্রীক ও ভারতীয় সভ্যতা 

স্ঘাতের মধ্য দিয়ে মিলিত হয়েছিল, তেমনি “আধুনিক সময়ে 
পুনর্বার এ ছুই মহাশক্তির সম্মিলনকাল উপস্থিত। এবার কেন্দ্র 
ভারতবর্ষ ।” প্রতীচ্য সভ্যতার রজোগ্ুণাত্মক প্রাণশক্তি ও ভারতীয় 

জীবনধারার সাত্বিক আদর্শের সমন্বয়ে যে নবীন ভারত গড়ে উঠবে 
তার উদ্দেশে স্বামীজীর আহ্বার্ধী_ 

(000০2 00015 2৪155 ! 

01 51229 10 ৮7895) 1800 06910) 001011175 01366 1116 

406) 2120. 169 60 10035-05০5) ৫0 51910125 

[0510176 5০৮00156 »70110. 11) 1620 2৪105 

01082 | 

০ 09202 01 03০০.১ 

জাগে আরে! একবার ! 

মৃত্যু নহে, এ যে নিদ্রা তব, 

জাগরণে পুনঃ সঞ্চারিতে 
নবীন জীবন, আরো উচ্চ 
লক্ষ্য ধ্যান তরে, প্রদানিতে 
বিরাম পক্কজ-জাখি-যুগে | 

১. ১৮৬জাকার আগস্টে বিরুদ্ধ ভারত পঞ্জিকার জ্ত লেখা) 
খে দঃ 



২১৬ বিবেকানন্দ ও বাংলাগাহিত্য 

হেপত্য! তোমার তরে হের 

প্রতীক্ষায় আছে বিশ্বজন, 
--তব মৃত্যু নাহি কদাচন। 

( অনুবাদক : স্বামী প্রজানন্দ১ ) 

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ আসমুদ্রহিমাচল ভারত- সময় 

রাজার কুটির থেকে দরিদ্রের পর্ণকুটির অবধি সর্বত্র পরিভ্রমণ ফলে 
ভারতবাসীর প্রাণস্পন্দনের যে পরিচয় পেয়েছিলেন, পাশ্চাত্য 
পরিক্রমার পর সেই পরিচয়ে তীর বিশ্বাস আরে! দৃঢ় হয়। এরফলে 
বিবেকানন্দ-মানসে যে ধ্যানের ভারত গড়ে উঠেছিল, তার অপূর্ব 
কাব্যমণ্ডিত প্রকাশ রয়েছে স্বামীজীর 41501915 11555855 6০ 06 

৬০০৭: (“জগতের কাছে ভারতের বাণী ) নামক অসমান্ত গ্রন্থের 

ভূমিকায়--“দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও আধ্যাত্মিকতা__যা! কিছু মানুষের 
অস্তমিহিত পণ্ুসত্বাকে রক্ষা করিরার নিরম্তর প্রয়াসে বাধা 
স্থষ্টি করে, যেসকল শিক্ষা মানুষকে পশুত্বের আবরণ অপন্যত 
করিয়! জন্মমৃত্যুহীন চিরপবিভ্র অমর আত্মারপে প্রকাশিত হইতে 
সহায়তা করে-_এই দেশ সেই সব কিছুরই পুণ্যভূমি | এই দেশ-_- 

যেখানে আনন্দের পাত্রটি পরিপূর্ণ হইয়! উঠিয়াছিল, বেদনায় পাক্রটি 

পূর্তির হইলে অবশেষে এইথানেই মানুষ উপলব্ধি করিল--এ সবই 
অসার; এখানেই যৌবনের প্রথম সৃচনায়, বিলাসের ক্রোড়ে, 
গৌরবের সমুচ্চ শিখরে, ক্ষমতার অজস্র প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ মায়ার 
শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়। বাহির হইয়াছে । এইখানে এই মানবতাসমুত্ে 
সুখছুংখ, সবলতা ও ছূর্বলতা, ধন-দারিজ্য। আনন্দ-বেদনা। হা সি-অশ্রু, 
জন্ম-মৃত্যুর তীব্র শ্রোত-সংঘাতে। অনন্ত শাস্তি ও স্তব্ধতার বিগলিত 
ছন্দের আবর্তনে উখিত হয় বৈরাগ্যের সিংহাসন! এই দেশেই 
জন্মমৃত্যুর মহাসমস্তাসকল- _জীবন-তৃষা। 'এ-জীবনের জন্য বার্থ উদ্মাদ 

প্রচেষ্টার কলে সঞ্চিত ছঃখরাশি- সর্বপ্রথম আয়ত্তে আনিয়! সমাধান 

৯. 'পূর্বন্ীরনে প্রখ্যাভ রিগবী ্ীদেবব্রত বন্ছ। 



বকানঙ্োয় কবিতী' ' : ৃ ২১১. 

1 হয় ;₹--এমন সমাধান অতীতে কখনও হয় নাই বা ভবিষ্যতে 
নও হইবে না; এইখানেই সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় যে, এই 

রনটাই অনিত্য- বাহ! পরমসত্য, তাহারই ছায়ামাত্র ! 
«এই একটি দেশ, ধর্ম যেখানে বাস্তব সত্য ;--এইখানেই নরনারী 

হসের সঙ্গে অধ্যাত্ব-লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য ঝাঁপ দেয়, ঠিক 
মন অন্যান্য দেশে দরিদ্র ভাতাদের বঞ্চিত করিয়া নর-নারী জীবনের 

সামগ্রীর জন্য উন্মাদের মতো ঝাঁপ দেয়। এইখানেই মানবহ্দয় 
পক্ষী, তরুলতা, মহত্বম দেবগণ হইতে তুচ্ছ ধুলিকণা অবধি। 
চতম সত্তা হইতে নিম্নতম সত্তা পর্যস্ত সবকিছুকে ধারণ করিয়া 
রও বিশাল-_-অনস্তপ্রসারিত ' হইয়া উঠিয়াছে। এইখানেই 
নবাত্মা সমগ্র বিশ্বকে এক অথণ্ড এক্যন্ত্রে অনুধাবন করিয়াছে, 
হার প্রতিটি স্পন্দন আপন নাড়ীর স্পন্দন বলিয়া মনে করিয়াছে ।*১ 
স্বামীজীর এই ধ্যানের ভারতবর্ষ সহত্র পতন-অভ্যুতথানের মধ্য 

য়ে চিরকাল অগ্রসর হয়ে চলেছে । মাঝে মাঝে তার গতিবেগ 
মিত হয়েছে মাত্র । কিন্ত--“হে পবিভ্র আর্বভূমি, তোমার তো 
ধনো। অধঃপতন হয় নাই ! সত্যই এক মহ্মময় ভবিষ্যৎ! প্রাচীন 
পনিষদের যুগ হইতে পৃথিবীর সমক্ষে আমর! সগোৌরবে প্রচান 
ব্য়াছি-_ন ধনেন ন প্রজয়! ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশঃ1” বিভিন্ন 
নবজাতির অস্তিত্বের সংগ্রামে ভারতবর্ষের ন্জিন্য সমাধান ভার 
পাধিবতা, তার সর্বস্বত্যাগের আদর্শ। এই ত্যাগের আদর্শই 
ধীর কাছে ্রবুদ্ধ ভারতের বাণী 
ঠা] 01] 075 011 : 
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হাম দবকানসের বা ও রানা : পঞ্চম খত: পৃঃ ৩৩৭৪ অন্বাফ:. 



২১২ বিবেকানদা ও যাংলানাহিতা 
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একদিকে অনস্ত প্রেম ও নিঃস্বার্থ সেবার সাধনায় ব্রদ্মোপলব্ধি 
অন্যদিকে সর্ধজীবে ব্রন্মোপলব্ধি থেকে সেবা ও প্রেমের! করুণাধারায় 
বিশ্বকল্যাণে আত্মোৎসর্গ-_বিবেকানন্দ-জীবন এই ছুইধারান সঙ্গমতীর্থ। 

ব্রহ্ম ও জগৎ-_মানবমনের বিকাশের স্তরভেদে ছুইই সত্য | একেবারে 
একধাপে “একং সঘিপ্রা বুধ! বদস্তি-_জাতীয় উপলান্ধর জগতে 

পৌছানো! দুর্লভ অধিকারীদের পক্ষেই সম্ভব। সাধারণ মানুষের পক্ষে 
এই জগৎসত্য থেকেই ক্রমে নিখিলবিশ্বের প্রতি ভালোবাসায় নিজেকে 

পরিব্যাপ্ত করে সত্যের পরম এঁক্যে পৌছানোর সাধনাই শ্রেয়। 
তাই মানবপ্রেম এবং সেবাধর্মও একহিসাবে স্বপ্ন-ন্বামীজীর ভাষায়. 
0067 ৫152009) ( মহত্বর স্বপ্ন )। যে মানুষ 'সোহহমঃ উপলব্ি 

করে নি, তার পক্ষে ওই মহত্তর স্বপ্নই শ্রের-নাধনা | 
তাই আধ্যাত্মিক মুক্তির বাণী-প্রচারের মতো৷ জাতীয় স্বাধীনতার 

প্রেরণাও বিবেকানন্দের ব্বধর্ম। ফরাসীবিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা - 

আন্দোলন, ভারতবর্ষের সিপাহীবিদ্রোহ--এ সবই স্বামীজীর গর্ব * 
ও গৌরবের বস্তু ছিল। -পৃথিবীতে যেখানেই মানুষ. স্বাধীনতার 
আকাজ্য় সংগ্রামরত সেখানেই এই পরমস্বাধীন সংগ্রামী মন্ন্যাসীর 
অভিননদন--[152 1515015 0: 006 50110 15 006 12150015 
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বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : অন্থবানদ ত্র '. 

র্ নপব ডানে এল লেই 
বিখানই দহনিহিকে হবকে আদি ভোলে । যে দুহর্তে কোনো ব্যক্তি..ব? 



'বিবেকাননোর ফবিভা” “ ২১৩ 

' স্বামীজীর জীবনে বিশেষভাবে বিধিনির্ষিষ্ট কর্মক্ষেত্র ছিল আমেরিকা! । 
আমেরিকার মানুষের মন্ুত্তত্ের সম্মান ও অধিকারবোধ এবং 
আমেরিকার স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস স্বামমীজী গভীর শ্রদ্ধার 
সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন। 

প্রথমবার আমেরিকা থেকে ফিরে কাশ্মীর-ভ্রমণের সময় ভ্রমণসঙ্গী 

আমেরিকাবাসীদের স্বাধীনতা -উৎসব উপলক্ষ্যে ১৮৯৮-এর ৪ঠ1 জুলাই 
।( কবিতাটি বোধ হয়. আগের দিন লেখা ) স্বামীজী তার নৌকায় 
একটি ছোট্ট উৎসবের আয়োজন করেন। সঙ্গীদের বিশ্য়বিমুগ্ধ 

শ্রবণে “0155 ৪1) 0৫ 0515” (চৌঠা জুলাইয়ের উদ্দেশে ) 
কবিতাটি যে অপার আনন্দ সঞ্চার করেছিল, তা সহজেই অনুমেয় 

পরাধীনতার তমিআ ভেদ করে চৌঠা জুলাইয়ের স্বাধীনতান্ূর্য 
দেখ দিল-_এই হ্ৃর্যোদয়ের অপেক্ষায় যুগ যুগ ধরে গননা 

। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি সমস্বরে অভিনন্দন জানালে 

4১11 7081] 00 0265) 0200. 1,010. 0: 1415120! 

(00 5০! 00085 01200. 91200651806 ! 

স্বাধীনতার এই পরম সম্পদ লাভের জন্য মানুষের কত ন' 

আত্মদানের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ। সেই 
নব চিরম্মরণীয় মহামানব ধাদের সাধনা, সংগ্রাম ও দেশপ্রেমের 
' তপন্তার পরিপূর্ণ ফলব্বরপ স্বাধীনতার আলোকে আজ মানবজাতি 
অভিষিক্ত। এ স্বাধীনতা কোনো বিশেষ জাতি বা দেশের নিজন্ব 
সম্পত্তি নয়। স্থামীজীর প্রার্থনা-_৪ঠা জুলাইয়ের এই স্াধীনতান্্ 
পৃথিবীর প্রত্যেকটি নরনারীর পরাধীনতাশৃঙ্খল মোচন করে উন্নতশির 
|নবজীবনের অধিকার এনে দেবে 

7105৩ 0 0 11020) 17 00৮ 15915016555 080 ! | 
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মতি নিতে প্রতি বিশ্বাস ছারা, অঈনি ভার বিনীশ ঘটে। খ্যাগে নিজেকে, 
কু: তারপর তগরানে রিশা । কর্মহোগ; ১০৭ 
খণ্ড: পট ১৭২ ই রা 
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অরুণোদয় থেকে হুর্যপরিক্রমার গতিময় চিত্রকাপপ স্বাধীনতার 

জঞাবসভ্যটি এ কবিতায় যে সার্থক কাব্যরূপ লাভ ॥ আমেরিকা 
ও ভারতবর্ষের সাহিত্যজগতে ত৷ স্মরণীয় /ম্পদ হয়ে থাৰ 

০ , 

মানুষ মাত্রেরই একাধিক মত্বী। বিবেকানন্দের মতো মহা 

মানবের মধ্যে মানবসত্তার বহু-বৈচিত্র্যের একত্র রূপায়ণ। - কখনও 
তিনি দৃপ্ত সংগ্রামশীল কর্মযোগী, কখনও ধ্যানসমাহিত ত্রষ্টা খষি। 

কখনও ভক্তিতন্ময় ভাবুক কবি। আত্মবিশ্লেষণ করতে গিয়ে একদা 
তিনি বলেছিলেন-_“শ্রীরামকৃষ্ণকে বাইরে থেকে কেবল ভক্তিময় মনে : 

হলেও ভিতরে ভিতরে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ জ্ঞানী; কিন্ত বাইরে 

থেকে ( বিবেকানন্দকে ) জ্ঞানী বলে মনে হলেও তার অস্তরটি 
ভক্তিময়।” [ স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে : নিবেদিতা ] 

জ্ঞান ও ভক্তির ছুটি ধারা মিলিত গঙ্গা-বমুনার মতো যে 
বিবেকানন্দ-সাহিত্যন্থষ্টি করেছে, তার মধ্যে ভক্তির পরিচয় অস্তলান।” 
সংস্কত ও বাংলা স্তবরচনাগুলি বাদ দিলে ভক্তিরসের জিগ্ধ সৌন্দর্য 
মাত্র ছুটি কবিতায় পরিক্ষুট। কিন্তু “300. 9153520. [01:22177 

কবিতার স্বপ্রচারণের মতো! সে কবিতাগুলির মধ্যেও স্ামীজীর , 
কবিসত্তার গভীরতম পরিচয় নিহিত। 

বিবেকানন্দের হৃদয়াকাশের ঞবতার! শ্রীরামকৃষ্ণ । “আমি 
রামকুষ্ণের গোলাম-_ীাহাকে 'দেই. তুলসি তিল দেহ সমপিলু' 
করিয়াছি।”২ “াহার জীবদ্দশায় . তিনি কখনও আমার প্রার্থনা 

১19 982০ ০6 3০৫: ড1%815235005 £ টি 24 £ বাণী ও. রচনা : 

খম খণ্ড: অন্বার ভব 
২ প্রমনাদাস মি্কে লেখা ২৬শে মে, ১৮৯ ৯, তারিখের চিঠি র্যা. 



বিবেকানদের কবিতা " ৮১ 

গরমঞ্জুর করেন 'নাই--আমার নান! অপন্বাধ ক্ষমা! করিয়াছেন--এত 
ভালবাস আমারু পিতামাতায় কখনও বাসে নাই। ইহা! কবিত্ব. নহে। 
অতিরঞ্জিত নহে; ইহ! কঠোর সত্য এবং তাহার শিষ্য মাত্রেই জানে। 
বিপর্দে, প্রলোভনে, ভগবান রক্ষা কর, বলিয়। কাদিয়া সারা হইয়াছি 
-_কেহই উত্তর দেয় নাই-_কিন্ত এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার 
বা! যাই হউন, নিজে অন্তর্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়। 
নিজে ডাকিয়! জোর করিয়। সকল অপহৃত করিয়াছেন ।”৯ 

এ .ছেই মহামানবের হৃদয়বন্ধন এক পরমাশ্চর্য ইতিহাস। 

এই ভালোবাসা মানবকল্যাণের জন্য নিংশেষে আত্মদানের মধ্য দিয়ে 

প্রাচ্যে প্রতীচ্যে মানবজীবনে কত নব নব ভাবের কুনুম ফুটিয়ে 
তুলেছে-_সেই নেপথ্য কাহিনীমাল! অনাগত দিনের কবি-শি্পীদের 

উপকরণ হয়ে রইল | : ৃ 
বিবেকানন্দের কবিতায় রামকৃষ্ণ-তন্ময়তার উদ্দাহরণ মেলে 407 

[71]] 2150 916 200 10002170510) 181760-দীর্ক ইংরেজী 

ও “গাই গীত শুনাতে তোমায়” শীর্ষক বাংলা কৰিতা৷ ছুটিতে | 

প্রথম কবিতাটি শ্রীমতী মেরী লুই বার্কের অমর গ্রন্থ “52001 
79619191705 [ও 41021০8 : বত 1019০0561859”২-এ 

পাওয়া গেছে; চিকাগো-ধর্মমহাসভার মাত্র এক সপ্তাহ আগে 

অধ্যাপক র্বাইটকে লেখ! ( 8১1 ফনেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ ) পত্রাংশ। দ্বিতীম্ব 

কবিতাটি ১৮৯৪ সালে কোনে। গুরুভ্রাতাকে লেখ পত্রের মধ্যে প্রথম 

অসমাপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। বৌধ হয়ঃ কবিতার শেধাংশ 
হিাারি়াচ্রারাতা। রা 

, প্রথ্থম কবিতাটি থেকে দ্বিতীয় কৰিভাতিতে ভাবের অনার 

রা .সে হিসাবেও এ ছুটি কবিতা পাশাপাশি আলোচ্য । 

আচার্য ব্রজেআ্রনাখ- সতীর্থ নরেন্্রনাথের সঙ্গে, নিজের, পরর্ঘক্য- 
বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ..বলেছেন।_-“দমস্ত বন্ধন ও অন্তহীন সংগ্রা্ 

দি রাকা কক 
৯8802806900 ১ ওত £: ৬ 
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থেকে মুক্ত করবার মতো এমন কোনো মহাশক্তির সন্ধানে 
বিবেকানন্দের বারংবার জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি শুধু তাকে বিশুদ্ধ 
হেতুবাদের সর্বোচ্চ মহিমার কথাই বলতে পারলাম, বিশ্বের অস্তনিহিত 
যে হেতুবাদের সঙ্গে একাত্মতার ফলে অন্তরে আসবে অমেয় প্রশান্তি । 

তখন আমার অন্তর্পোকে প্লেটার অতীব্র্িয়বাদের 
চলেছে ।'''কিস্ত এ সময় তার সমস্যা আমার ছল 

অসুবিধাগুলিও তার ক্ষেত্রে অন্ুপস্থিত। তিনি স্বীকার করতেন নে 
যদিও নিহিশেষ তত্বের দ্বারা তার বুদ্ধি অধিকৃত, তবু তার হৃদয় চায় 
ব্যক্তিসত্বার অহং, আর অনুযোগ করতেন যে রক্তহীন বিবর্ণ হেতুবাদ 
যা বাস্তবূপে কখনো সর্বময় হয়ে ওঠে না, কেবল ভাবরাজ্যেই যার 
অধিষ্ঠান, তা কখনো তাকে প্রলোভনের মুহুর্তে রক্ষা করতে পারে না । 
তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে, আমার দর্শন কি তার কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহা 
হয়ে উঠবে, আত্মার উদ্ধারের জন্য শরীরী প্রত্যক্ষতা লাভ করবে; 
সংক্ষেপে তিনি চাইলেন রক্তমাংসে সাকার মহিমাদীপ্ত সত্যের প্রত্যক্ষ 
উপস্থিতি ; সবার উপরে তিনি ব্যাকুল আহ্বান জানালেন এমন এক 

শক্তির করস্পর্শের জন্য যে তাকে উদ্ধার করবে, রক্ষা করবে, যা তার 
অতীত অথচ যার ছ্বারা তার সব ব্যর্থতা, সব শৃগ্ঠতা মহান গৌরবে 
পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে-_তিনি চাইলেন, একজন গুরু বা শিক্ষা্দাতা যিনি 
রক্তমাংমের শরীরেই পূর্ণতার প্রতীক হয়ে তার হৃদয়ের সমস্ত 
অশান্তির নিরাকরণ করবেন |? 

তরুণ নরেন্দ্রনাথের এই বব্যাকুল-অন্বেষণের উত্তররূপে দেখা 
দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ । তার বুদ্ধি' ও হাদয়ের সব অন্বেষণ, সব 

শ্হ্যতা পূরণ 'করে শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে আপন চিন্তাধারার উত্তরাধিকারী 
রেখে মরদেহ ত্যাগ করলেন। . ভবিষ্যৎ শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘনায়ক 
আলমবাজারে-বরাহনগরে খুরুভাইদের নিয়ে সন্ন্যাসজীবনের সাধনায় 
মগ্ন হলেন। ' থে ভ্রীরামকৃষকে নিত্যদিনেয় প্রত্যক্ষ সাঙ্লিধ্যে লা 

'অয়্যাসীদের কঠোর তপন্য! চলল । ' একে :একে তীর ভারতবর্ষের 
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নানা তীর্থে সাধন! ও পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লেন। সেই পরিক্রাজক 

দলেরই অন্যতম নয়েন্্রনাথ _কখনে। গুরুভাই বা শিষ্যসঙ্গে, কখনে! 
একাকী--জীবনের সেই পরমমুহুর্তটিকে আবার ফিরে পাওয়ার 
সাধনায় আসমুদ্রহিমাচল পরিভ্রমণরত। সেই অন্বেষণের বেদনা- 
ব্যাকুল দিনগুলিতে_ ্ 

0ম 1]] 2150. 0215 200. 1000105917 18156, 

[]। 6200916 01070101) 2170 1005006, 

. [5৭53 81015 4১1 100 
1 1190 92210190101 00০০ 11 9117, 

[1156 2. 01110 10 0০ ড1106256 10550 10950 

[17265 01160 2100 01160 21016) 

1৬৬1১০1০216 0000 5010০ 105 (300 1705 10৬৬ ?? 

[105 €01)0 2195৮ 2:০0 50121. 

পাহাড়ে পর্বতে উপত্যকায়, 

গির্জায়, মন্দিরে, মসজিদে-_ 

বেদ বাইবেল আর কোরানে 
তোমাকে খুঁজেছি আমি ব্যর্থ ক্রন্দনে | 

মহারণ্যে পথভ্রাস্ত বালকের মতো 

কেঁদে কেঁদে ফিরেছি নিঃসঙ্গ 

তুমি কোথায়- _কোথাক্ষ-_-আমার প্রাণ। ওগো ভগবান 1 

নাই, প্রতিধ্বনি শুধু বলে, নাই। 

দিন, স্াত্রি। মাস, বর্ধ কেটে যায়। 

আগুন জলতে থাকে শিন্ে। 
কিভাবে দিন ক্কাতরি হয় জানি না; 
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গঙ্গার তীনে লুটিয়ে পড়ি বেদনায়, 
রোদে পুড়ি, বৃষ্টিতে ভিজি, 
ধুলিকে সিক্ত করে তপ্ত অশ্রু, 

হাহাকার মিশে যায় জনকলরবে ; 

সকল দেশের সকল মতের মহাজনদের 
নাম নিয়ে ডেকে উঠি অধীর হয়ে, 

বলি, আমাকে পথ দেখাও, দয়া কর, 

ওগো, তোমরা যারা পৌঁছেছ পথের প্রান্তে । 
কত বর্ষ কেটে গেল করুণ আর্তনাদে, 

মুহূর্ত মনে হয় যুগ যেন, 
তখন-_-একদিন আমার হাহাকারের মধ্যে 

কে যেন ডাকল আমাকে আমারি নাম ধরে । 

মহ মধু আশ্বাসের মতো! এক স্বর-- 

পুত্র আমার !? 

জ্বলে উঠলো! আত্মা পরম জ্যোতিতে, 

খুলে গেল হৃদয়ের দ্বার, 

আনন্দ! আনন্দ! একি অপরূপ ! 

প্রিয় মোর, প্রাণ মোর, সর্বন্ষ আমার, 
তুমি এখানে, এত কাছে, আমারি হৃদয়ে? 

আমারি হৃদয়ে তুমি নিত্যকাল রাজার গৌরবে 1১ 

পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল- পুণিমার জ্যোতন্ালোকে। প্রভাতনুর্ষের 
অরপরাগ্গে, পৰি বুকে অপার মাতৃম্ষেহে_এমন কি জীবনের 

১ ১. পন্ধান ও ্রাপ্থি' : স্বামী বিবেকদিন্দ । অবাধ : শঙ্বরীপ্রসাদ বস? 

” উদ্বোধ্র, শ্রাবগ-সংখ্যা, ১৩৬৮ এ বাণী 'ও:রচন) খঠ খ) পচ ৩৭৩ 
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ছুন্সহতম ছর্দিনে মৃহ্ত্বরে ধ্বনিত হতে লাগল, “আমি আছি, একাস্ত 
কাছেই রয়েছি।” দিব্যসম্বদ্ধে আবদ্ধ এ রি নিট সম্বন্ধ 
কোনোদিন বিচ্ছিন্ন হয় নি। 

তবু; একবার যেন বিচ্ছেদের আভাস দেখা দিয়েছিল | পাঞ্জা 
গোপন বেদনার ইতিহাস। বাইরের ঘটনাবলী আমাদের স্ুুবিদিত। 

পরিব্রাজক অবস্থায় ১৮৯০ সালে নরেন্দ্রনাথ গাজীপুরে পওহারীবাবার 
যোগীজীবনের আদর্শে কিছুকালের জন্য একেবারে অভিভূত। ৪ঠা 
ফেব্রুয়ারী চিঠিতে লিখছেন-_“ব্ু ভাগযফলে বাবাজীর সাক্ষাৎ 

হইয়াছে। ইনি অতি মহাপুরুষ_বিচিত্র ব্যাপার, এবং এই 
নাস্তিকতার দিনে ভক্তি ও যোগের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার অন্ভুত 
নিদর্শন। আমি ইহার শরণাগত হইয়াছি। আমাকে আশ্বাসও 
দিয়েছেন, সকলের ভাগ্যে ঘটে না।” সাধু-সম্ত মহাপুরুষের প্রতি 
শ্রদ্ধা আর শরণাগতি এক কথা নয়। তারপর ওরা মার্চের চিঠি_ 
“পওহারীজীর সঙ্গে আর দেখা করিতে কয়েক দিন যাইতে পানি 

নাই, কিন্ত তাহার বড় দয়া, প্রত্যহ লোক পাঠাইয়া খবর নেন। 
কিন্ত এখন দেখিতেছি 'উপ্টা সমঝলি রাম” !-_-কোথায় আমি 

তাহাক্ল ছ্বারে ভিথারী, তিনি আমার কাছে শিখিতে চাহেন! 
বোধ হয়, ইনি এখনও পূর্ণ হয়েন নাই, কর্ম এবং ব্রত এবং 

আচার অত্যন্ত এবং বড় গুণ্ুভাব। সমুদ্র পুর্ণ হইলে কখনও 
বেলাবন্ধ থাকিতে প্রারে না) নিশ্চিত । অতএব অনর্থক ইহাকে 

,উদ্বেজিত করা ঠিক 'নহে, স্থির করিয়াছি; এবং বিদ্বায় লইয়। 
শীজই প্রস্থান. করিব ।”_-এর পরেই শেষে ' আবার পুনশ্৮-“আৰ 
কোন মিঞার কাছে যাইব না-আপনাতে আপনি থেকো 

এখন পি এই ফে_নামরকের পো নাই যে অপূর্ব সিদ্ধি 
আর লে পুর্ন অহেতুকী দক়।, সে 10:57 ১০০০০ (পা 
সহায়ূভূতি ) বন্ধজীবের জন্ত-_এ জগতে আর নাই |". 
একমাসের মধ্যে এই. মত পরিবর্তনের পিছনে বিগত 
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তুলন! নয়, শ্রীরামকৃষ্জের প্রত্যক্ষ দর্শনও বিবেকানন্দকে প্রভাবিত 
করেছিল । পওহারীবাবার কাছে দীক্ষার্থে কৃতসন্কল্প স্বামীজীর 

ভাবচিত্রটি সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের “বিবেকানন্দ-চরিতে” সার্থক 
বাণীরূপ লাভ করেছে--গভীর নিশীথে স্বামীজী পওহারীবাবার 
গুহায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ না পওহানীবাঁবা ? 
এই কথা মনে উদয় হইবামাত্র তাহার হৃদয় দমিয়া গেল। বিহ্বল 

হৃদয়ে সংশয়-দন্বালোড়িত চিত্তে বিবেকানন্দ ভূমিতলে বসিয়া 
পড়িলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অসীম কৃপা, গভীর ভালোবাসা, সন্সেহ 
বাধহার পর্যায়ক্রমে স্মৃতিপথে উদ্দিত হইয়া তাহার ব্যধিতচিত্ত 
আত্মধিকারে ভরিয়! উঠিল। সহসা তাহার অন্ধকারময় কক্ষ 
দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। স্বামীজী অশ্রসজল নেত্র 

তুলিয়া দেখিলেন, তাহার জীবনের আদর্শ সেই অন্ভুত দেব-মানব 
সম্মুখে ফাড়াইয়া। তাহার উজ্জ্রল আয়ত নেত্রদ্য়ে স্েহ-সকরুণ 
ব্যথিত ভর্খসনা, বিবেকানন্দের বাক্যক্ফুত্তি হইল না, প্রহরকাল 
প্রস্তর-মুত্তির মত ভূমিতলে বসিয়। রহিলেন। প্রভাতে শ্রীরামকৃষ্ণের 
এই অদ্ভুত দর্শন তিনি মস্তিক্ষের দৌর্বল্য বলিয়। উড়াইয়া দিতে চেষ্টা 
করিয়া আগামী রজনীতে পুনরায় পওহারীবাবার নিকট যাইবার 
সন্ধা করিলেন। সেদিনেও সেই পূর্বদৃষ্ট জ্যোতির্ময় মুর্তি তেমনি- 
ভাবে তাহার সম্মুখে দীড়াইয়! !! এইরূপে সপ্তবিশতিদিবস 
অতিবাহিত হইলে পর, একদিন তিনি মর্মবেদনায় ভূম্যবলুষ্টিত হইয়া 
আর্ভন্বরে বলিয়া উঠিলেন, “না 'আমি আর কাহান্দও নিকট গমন 
করিব না। হে. রামকৃষ্ণ! তুমিই আমার একমাত্র আরাধ্য, আমি 
তোমার ক্রীতদাস ! আমার এ আত্মহার দৌর্ধল্যের অপরাধ ক্ষমা 
কর প্রো 1” 

পরব্তীকালে এ সন্থর্ধী' কোনো প্রশ্ন করলে অব্যক্ত বেদনার 
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এমনি পৰ ঘটনা ও ভাবনার মধ্য দিয়ে বিচ্ছেদ ও সংশয়ের পরমমূল্য 
আমরা উপলব্ধি করি ।১ 

জীবনে যে বেদনা অকধিত ছিল, কবিতায় একদিন সে কথা 
আভাসে ফুটে উঠেছে, তারপর সে বেদনাকে অতিক্রম করে পরম- 
সত্যের অনাহত বাণী ধ্বনিত। 

গাই গীত শুনাতে তোমায়, 
ভাল মন্দ নাহি গণি, 

নাহি গণি লোকনিন্দা যশকথা । 

দাস তোমা দোহাকার, 

সশক্তিক নমি তব পদে । 

আছ তুমি পিছে দীড়াইয়ে 
তাই ফিরে দেখি তব হাসিমুখ । 
ফিরে ফিরে গাই, কারে ন! ডরাই, 
জম্মমৃত্যু মোর পদতলে । 

দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে ! 

তব গতি নাহি জানি, 
মম গতি-_তাহাও না জানি। 

কেব! চায় জানিবারে ? 
তুক্তি মুক্তি ভক্তি আদি বত; 
জপ তপ সাধন ভজন, 
আজ্ঞ। তব, দিয়েছি তাড়ায়ে ; 

আছে মাত্র জানাজানি-আশ, 
তাও প্রভূ কর পার ।২ 

১ বর্তমান লেখকের “ভারতাত্ব। শ্রীরামরষ্ণ' গ্রন্থে রামকষ বিবেকনিন্দ 
অধ্যায়ে “গাই গীত শুনতে তোথায়? কবিতাটির আলোচন। ত্রষ্টব্য | 

২ 'ম্বামী তুরীয়ানন্দের পঙ্জ'--গ্রস্থে তুরীয়ানন্দের ৩৫।১৬ তারিখের পল? 
ষ্টব্য--“তার দ্বারে পড়িয়া থাকিলে তিনি লময়ে সকল আশ! পূর্ণ করেন। 
কিন্তু নিরাশ হইয়া খাকিতে পাঁরিলে তিনি অধিকতর সুধী হন, “আছে মাঞ্জ 
জানাজানি আশ, তাও প্রত খয-পার" স্বাতী এইরপ প্রারধনা করিম্বাছেন ।* 
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রা ঈদ এই অভয়সংগীত গাইতে গাইতে মনে পড়ে, 

জীবনে এমনও হয়েছে__ 
ছেলেখেল! করি তব সনে, 

কতু ক্রোধ করি তোমা'পরে, 

যেতে চাই দূরে পলাইয়ে, 
শিয়রে দীড়ায়ে তৃমি রেতে 

নির্বাক আনন, ছলছল আখি, 

চাহ মম মুখপানে। 
অমনি যে ফিরি, তব পায়ে ধরি, 
কিন্তু ক্ষমা নাহি মাগি। 

তুমি নাহি কর রোষ । 

পুত্র তব অন্য কে সহিবে প্রগল্ভতা৷ ?. 

বিবেকানন্দজীবনে অনন্য শ্রীরামকৃষ্-তার সমস্ত সংগ্রামের 

সখা ও সারথি, তার অভ্তরতম ধ্যানের নিভৃত ইষ্টদেবতা-_ 

প্রভু তুমি; প্রাণসখ। তুমি মোর । 

কতূ দেখি আমি তুমি, তুমি আমি । 

বাণী তুমি, 
বীণাপাণি কণ্ঠে মোর... 

0 লা] :21005157 কবিতাটিভে ব্যক্তি রামকৃষ। 
বিশ্বচেতনায় ব্যাপ্ত। “গাই শীত শুনাতে €তামায়" কবিতায় সে 

বিশ্বচেতন! অনাহত ধ্বনিতে পরিণত | বিসটির আদি ও অবসানে 
পরিব্যাপ্ত এ কবিতার চির-উৎস এই মহাবাণী-_ 

“আমি আদি কবি 
মম শক্তি বিকাশ-রচন! 
জড় জীব আদি যত | 
আমি করি খেলা শক্তিরপা মম মায়া দনে 

এক] আমি, হই বছ দেখিতে আপন.রপ চি... 



বিবেকানন্দের কবিত। ২২৩ 

“রূপং রূপং প্রতিরূপঃ বহিশ্চ”--সফ রূপের মধ্য দিয়ে তারই 
বিকাশ--“বন্থরূপে সম্মুখে তোমার |7 ১ 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, “তোর সমাধির ঘরে চাবি দেওয়। 
রইল।” বিশ্বকল্যাণের মহাব্রতে ঝঞ্কাবেগে ধাবমান (স্বামীজীকে 

আমেরিকাবাসীরা নাম দিয়েছিল “[1)6 050107010 1$00111 ) এই 

বিশাল হৃদয় তবু কি কোনোদিন একেবারে সেই নিবাত নি্ষম্প 
ধ্যানের মুহূর্তটি ভুলতে পেরেছিল? ফিরে ফিরে সেদিনের অমৃত 
অনুভবের কথ! তার বাণী ও রচনায় আভাসে ইজিতে দেখা! দিয়েছে | 

'নাহি ূর্য নাহি জ্যোতি অথবা "গাই গীত শুনাতে তোমায়'_- 
সেই আপাত নিষিদ্ধ নিবিকল্প সমাধির ইঙ্গিতময় কাব্যরূপ | 

আমেরিকার বিপুল কর্মপ্রবাহের মাঝখানে দ্রাড়িয়ে কখনে। 
কখনে। তার মনে হতো-_ 

002 116016 11665 11517) 18210010105 1 509100 

2170 5655 0০10 

1106 50002211176) 05115) 12106121176 01210108 

ঢ0: 19011000206 092 1000. 

শ্রীরামকৃষ্ণের উপমায় সেই শিশুটির মতো সংসারের খেলাঘর 

ছেড়ে বিশ্বজননীর কাছে ফিরে যাবার ব্যাকুলতার় জীবনের সবচেয়ে 

কর্মমুখর দিনগুলির মধ্যেই তিনি প্রার্থনা! করেছেন-_ 
[56165011006 06105156 01:581095 ০1] 02 

1) 99০2 10100 076 

115 0195 13 ৫0176) (9 71001761 2 01581 205 0179115 

81501009106 720 1166 | 

'কর্মযোগে ম্বামীজী বলেছেন__“আদর্শ পুরুষ “ভিনিই, ধিনি 
গভীরতম নিস্তব্ধতার মধ্যে তীব্রতম কর্মী এবং প্রবল কর্মশীলতার 

১ ১ পু [0155 55 ৫026, --১৮৫-এর বসস্তকাঁলে নিউইয়র্কে লেখা: তর 
11 9059৫ 00৫. 2১, 9-12 বাসী ও রন] : এয এ ২-আভুবার ই... 
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মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা! অনুভবকারী ।.'-বাণিজ্যবছল মহানগরীতে 
ভ্রমণ করলেও নিঃশব্দ গুহাবাসীর মতে। তার মন শাস্ত থাকে, 
অথচ, সে মন প্রবল কর্মপরায়ণ।” সব কর্মমুখরতার অন্তরালে এই 
কি সেই নিঃশব্দ ধ্যানের আহ্বান ? 

বিবেকানন্দের মতে জগতের অতুলনীয় স্থ_ গীতা | সেই 
গীতার অমর অধ্যাত্মববাণী উচ্চারিত হয়েছে উদ্যত সংগ্রামের মুখোমুখি । 

জীবনের ক্ষেত্রেও তাই-_অনস্ত সংগ্রামের মধ্যেই অপার শাস্তির 
উপলন্ধি। নিবেদিতার আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচারিণী বেশ গ্রহণ উপলক্ষ্যে 
রচিত “৮০৪০০, কবিতাটিতে সংগ্রামের অন্তলাঁনি শাস্তির উপলব্ধি 

অপূর্ব প্রকাশভঙ্গীগুণে মহৎ কাব্যের মহিমা লাভ করেছে-_ 

121010) 10 5010065 11) 10161) 

019০ 00৬০1: 61086 15 1906 100০1 

102 11510 0596 15 11 08110)655) 

1152 512902 117 09:2211125 115176 

1015 105 089 005] 510016, 

4130 £10126 07516 01:0:00180 

[00000162111 81211560 
চ70617081 052017 01010000107০0,৯ 

সমগ্র কবিতাটির পুর্ণাঙ্গ অনুবাদ-_- 

ওই দেখ-_-আসে মহাবেগে 
মহাশক্তি, যাহা শক্তি নয়__ 
অন্ধকারে আলোকন্বরূপ। 

তীব্রালোকে ছায়ার আভাস। 
আনন্দ য! হয়নি প্রকাশ, 
অবেদিত ছুঃখ সুগভীর, 

. অযাপিত অস্বত জীবন-- 

অশোচিত সৃত্য সনাতন । 
3 ও 95220.06 3০৭ 2831. ২ 
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ছঃখ নয় আনন্দও নয়, 
মাঝে তার তারে বোধ হয়, 

রাত্রি নয়। উষাও সে নয়-_ 
উভয়ের মাঝে জুড়ে রয় । 

সঙ্গীতের মাঝে মধু সম-_ 

স্বপবিত্র ছন্দ মাঝে যতি, 
নীরবতা কথার অন্তরে, 
মাঝে ছুই রিপু তাড়নার 

হৃদয়ের শাস্ত ভাব সে যে! 

অদেখা সে সৌন্দর্য সম্ভার। 
সে যে প্রেম একাকী অদ্য; 

অগাহিত জাগে মহাগান-_ 
অজানিত পরিপূর্ণ জ্ঞান। 
মৃত্যু ছুই জীবনের মাঝে, 

স্তব্ধতা সে ঝাঞ্ধা্য় মাঝে। 

মহাশৃন্য-_-যা হতে শ্জন 
যাহে পুনঃ আসিছে ফিরিয়। | 
এরি লাগি বরে আখিজল 

সার! বিশ্বে হাসি ছড়াবারে 

এ যে শাস্তি লক্ষ্য জীবনের 

__একমাজ্জ আশ্রয় নিশ্চয় ।১ 

ব্যাখ্যা ও তানের অতীত এ কবিতার বান দ্ধ বিবেকাননের 

ভাষায় বলা বায়__ «বোঝে প্রাণ বোঝে যার |" 

১ অঙ্বাদ : দ্বামী নিরাময়ানন্দ ( পূর্বদাম : অন্খচারী পূর্ঘচৈতন্ত ) :বাণি ও 

বচন : গর খণ্ড; গৃঃ৪%, 

১ 
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সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্ুবাদকের বিশিষ্ট ভূমিক৷ সব কৃষ্টিসম্পন্ 
জাতির জীবনেই আবশ্যিক। জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিধি খৃতো বিস্তৃত 

হয়ে চলেছে এবং মাতৃভাষায় সে জ্ঞানবিজ্ঞান-আহরণই যে। সর্বোৎকৃষ্ট 
পন্থা_একথ! যত স্বীকৃত হচ্ছে, ততই বিভিন্ন দেশের ভাষায় বিশ্ব 
সাহিত্যের ও বিশ্বমননের অনুবাদ একান্ত প্রয়োজনীয় রূপে দখা 
দিয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশে এখনে। যথেষ্ট মনোযোগের সঙ্গে 

আমর! আত্মনিয়োগ করতে পারি নি। উনবিংশ শতাব্দীর ৃচনায় 
কিন্তু বিদেশী ও দেশী গগ্ভলেখকদের হাতে দেশ-দেশাস্তরের জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের সংগ্রহ থেকেই বাংল! গগ্ঠসাহিত্যের জয়যাত্রার আরস্ত। 

এই প্রচেষ্টায় পরবর্তীকালে সেকালের অনেকের মতে! স্বামী 
বিবেকানন্দও বিশেষভাবে যোগ দিয়েছিলেন। এ সংবাদ আমরা 
আভাসে-ইঙ্গিতে কিছুটা! জানতে পারলেও এ পর্যস্ত কোনো পূর্ণাঙ্গ 
অনুবাদ পাওয়া যায় নি বলে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন ছিল 

না। কিন্তু সাম্প্রতিককালে স্বামীজীর অনূদিত হার্বাট ম্পেন্সারের 
[:000800) বইখানির, যে বাংল! রূপান্তর পেয়েছি। তাতে করে 

বিবেকানন্দ-সাহিত্যের এই অনালোচিত অধ্যায়টি সম্বন্ধে আমাদের 
সচেতন হওয়! দরকার বলে মনে করি । 

অনুবাদক দুই জাতের। আক্ষরিক অনুবাদক, ধারা যথাসম্ভব 

মূলের স্বাদ। গন্ধ ও গভীরতা বজায় রাখার চেষ্টা করলেও বহিরঙ্ 
যাথার্ঘ্যের উপরেই জোর দেন বেশী। আর একদিকে আছেন 

ভাবাম্ুবাদক, ধারা আক্ষরিক ঘাথার্থ্যের চেয়ে আদর্শ ব1 ভাবের 
সত্যটুকু পাঠকের মনে সঞ্চার করতে আগ্রহী । এই দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অনুঘাদকের মধ্যে পড়েন, ধীর! বিভিন্ন “জাতির সাংস্কৃতিক. ভাব- 

“বিনিমন়্ের দৌত্যকার্ষে 'নিয়োজিত। : মে দৌত্য' অধিকাংশ ক্ষেতে 



অনুবাদক বিবেকানন্দ ২২৭ 

সরকারী তকমা-আাটা নয়, মানবগ্রীতি বা সাহিত্যগ্রীতির আস্ত- 
রিকতারই ফল। 

রামমোহন; কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ--এ'রা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর 
দূত! কিন্তু এদের রচনায় ইংরেজীতে ভারতীয় ধ্যানধারণার অনুবাদ 
যতটা হয়েছে, সে পরিমাণে বাংলায় বিদেশী রচনার অনুবাদ দেখা যায় 

না। তবু ভারতাত্মার অন্তরের বাণীকে বিশ্বসভায় ধ্বনিত করার থে 

দায়িত্ব এর! পালন করেছেন, শ্রেষ্ট অনুবাদকের তাই সবচেয়ে বেশী 
গৌরব। 

পাশ্চাত্যের উদ্দেশ্ঠে ভারতের বেদ, উপনিষদ, পুরাণের ভাব ও 
ভাষার যথাসম্ভব সরল রূপায়ণ ধারা করেছেন, তাদের মধ্যে সবাগ্রে 

স্মরণীয় রাজ রামমোহন। বিভিন্ন উপনিষদের অনুবাদের মাধ্যমে 

রামমোহন বিশ্ববাণীর কাছে ভারতপ্রজ্ঞার উদাহরণ স্থাপন কযেছেন। 

কেশবচন্দ্রের বন্ৃতাবলীতে ভারতীয় সাধনার সঙ্গে খুষ্ট বা! প্রতীচ্য- 
ভাবনার সম্মেলন লক্ষণীয়। বিৰেকানন্দের আমেরিকা-মুরোপ- 
পরিক্রমার মূল প্রেরণা যে উপনিষদের অভীমন্ত্রপ্রচার, সেকথা নিজেই, 
তিনি নানাভাবে বলেছেন। প্রতীচ্যের কাছে প্রাচ্যের বাণী ঘোষণ। 
এবং প্রাচ্যের অন্তরে প্রতীচ্যের বৈশিষ্ট্যসঞ্চার-এ ছুইই তার লক্ষ্য 

ছিল। 

অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে ভারতীয় সাধনার জ্ঞানযোগ, ভক্তিষোগ। 

কর্মযোগ, রাজযোগ প্রভূতি বিষয়ে স্বামীজীর ইংরেজী বন্তৃতা বা 
রচনায় এ জাতীয় ভাষাস্তরের উদাহরণ মেলে যথেষ্ট । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার উত্তরাধিকারীরূপে জগতের বিভিন্ন সাধনপস্থার 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সত্বেও স্বামী বিবেকানন্দের রচনা ও বক্তৃতায় 
সবচেয়ে বেশী আলোচিত .উপনিষদ বা বেদাস্ত। সারাজীবন এই. 
বেদাস্তের অভয়বাণীকে ব্বদেশে ও বিদেশে এচারের বরুনিযে ূ ণমান 
ঝড়ের, মতো, তিনি মান্ব্ঙ্গাতিকে অনুপ্রাণিত করার জন্যে, ছুটে 
বেড়িয়েছেন ।. কখনো এই উপনিষদের বাণী তীর, নিজস্ব ্যক্তিত্থের 
অধ্যাত্মমহিমায়, বপাস্তিরিত. হয়েছে, "আরও . গভীরতর্ন অর্থ, লাভ: 



২২৮ বিবেকানন্দ € বাংলাসাহি্য 

করেছে । উদাহরণব্ববূপ স্বামীজীর বছব্যবন্ৃত “অভীঃ? শবাটি ল্গদীয় । 
উপনিষদ থেকে আহরিত এই “অভীঃ১ মন্ত্রটি ঠিক শ্রই 'আকাকে 
কোনে উপনিষদে আছে বলে আমাদেক্ জান! নেই। কিন্তু আত্মো- 
পলব্ধির অটলসংকল্পে স্থিরনিশ্য় নচিকেতার মতো! সত্যান্বেষণ ও 

সত্যের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আদর্শে গ্রই 'অভীঃ? ব্যজন। 

সমগ্র উপনিষদকেই জাতীয় জাগরণের আ জূপাস্তরিত 

করেছে। 1 | 

কঠোপনিষদের 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবৌধত”ং চয়ণটি 
ব্বামীজীর স্বচ্ছন্দ অনুবাদে 4১056 1 ৬215 1 4500 300 

1706 011 026 2021 15 16801560.৩ (ওঠো! জাগো) অভীষ্ট লক্ষ্যে 

উপনীত না হওয়া পর্যস্ত থামিও না।)--এই রূপ লাভ করছে। 

কিন্ত এর মূল অর্থ দাড়ায়, “ওঠো, জাগো শ্রেষ্ঠ আচার্দের কাছে গিয়ে 
যথার্থ তত্ব জানো । এক্ষেত্রে মনে হয়, আক্ষরিক অনুবাদের আদর্শকে 

অতিক্রম করে ্বামীজীর জীবনদর্শনই প্রাধান্য লাভ করেছে। ফলে 
এ যুগের কবির্দনীধীর বাণীমন্ত্রে অতীতের খধিকবির বাণী পুর্ণ তর হয়ে 
উঠেছে। সুতরাং 4156 ! 4১5216 !, ছাড়া বাকি অংশটুকু 

অনুবাদ নয়, নূতন ন্যষ্টি। 'প্রবুদ্ধ ভারত” পত্রিকার মূলমন্ত্ররপে 
স্বামীজী এই বাক্যটিই নির্দেশ করেছিলেন । 

এ জাতীয় উদাহরণ স্বামীজীর বাণী ও রচনায় যে খুব বেশী মেলে 
তা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য ব। প্রাচ্য শ্রোতৃমগ্ডলীর প্রয়ো- 

জনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিমূর্ত অছৈততত্বকে স্বাসীজী যথাসম্ভব সব 

১ “অভীঃ, শবটি না থাকলেও “অভয়' শব্টি কঠোপনিবধে লক্ষণীয় । 
'অভয়ং তিতীর্ধতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি।' কঠোঁপনিষৎ ১৩২: 
উপনিষৎ গ্রস্থাবলী (১ম) : স্বামী গভারানদদ সম্পাদিত রি 
"ই কঠোপমিবদ ১৩1১৪ : তদেব। ৃ 

৩. প্রসত ব্ররণীয় স্বাধীজীর বাণী--” ভিত আ-.এই আলা 

পৌঁনাতেই আমার জঞ্স |” বাদী ও রচনা! : লা১৬৪ মক স্বামী সু 

কাকের প্রথমাংশ ব্যবহার করেছেন |: 
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জনের উপধোগী করে তুলেছেন! এ যে শুধু ভার জনপ্রিয়ত লাভেন্থ 
চেষ্টা তা নয়। স্বাসীজীর সমগ্র বাণী ও ব্লচনা অনুধাবন করলে বোঝ 

যায় অধ্যাত্মদর্পনের এক সামগ্রিক পরিপূর্ণতাই তার লক্ষ্য ও তার 
রচনাবলীতে তা! সাধিত। প্রয়োজন শুধু যোগ্য উত্তরাধিকারীদের 
পূর্ণাঙ্গ আলোচন৷ ।১ 

বাংল! সাহিত্যকে দেশ ও বিদেশের জ্ঞানভাগারে সমুদ্ধ করে 

তোলার প্রয়োজনে এই কিছুকাল আগেও স্কুল ও কলেজে বিভ্যার্থাদের 
ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদের রেওয়াজ ছিল। মূলতঃ সংস্কৃত এবং 
ইংরেজী, সেইসঙ্গে কিছু পরিমাণে ফারসী ও ফরাসী থেকে বাংলা 
অনুবাদসাহিত্য গড়ে উঠেছে। মূল রচন! জার্মান বা চীনা-জাপানী- 
সাহিত্যের অনুবাদও কিছু কিছু দেখা বায়। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন 
আঞ্চলিক ভাষা থেকেও মাঝে মাঝে অনুবাদ হচ্ছে । এ প্রসঙ্ষে 

সাহিত্য একাডেমীর প্রয়াস বিশেষ প্রশংসনীয় 
বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ়াজির অন্যতম টমাস-আ-কেম্পিসের 

নামে প্রচলিত 40 10726 1105109600% 06 0০121150-4র বাংজ 

অনুবাদের সুচনা! করেছিলেন স্বামীজী ঈশ। অনুসরণ: নাম দিয়ে । 

বীশুধৃষ্টের জীবন ও সাধনার প্রতি বিবেকানলের অস্তরতম অনুরাগ 
এবং মেই সঙ্ষে এদেশে সমাগত বিদেশী পান্রী সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচাক্গের 
নামে রাজনীতির বেসাতির প্রতি স্বামীলীর স্ৃতীত্র ভৎসন।-_এ ছুয়ে 
সঙ্গে বিবেকানন্ব-সাহিত্যের পাঠককৃন্দ সুপরিচিত। কিন্ত জীচীয় 
সাহিত্যের এই অমর রস্থটি সঙ্ধ্যাসী বিবেকানন্দের অন্যতম প্রধান 
প্রেরপানউৎস:। ভার, সঙ্গ্যাবজীবনের প্র্ষম দিকে , বরাহুনগর থেকে 

সমস্যার লিখিত-:-170$671500 06 (738: নামক পুক্তক পাঠাইলাম।. 

১ লন্ডন কলিকাতা! রামরুষ হিপন ইনরিটিউট আর কালচার প্রকাশিত 
চিন্তাগায়ক বিবেধগ্ন' এন্বালি * বিষে উযোদযোগ্য ওডেট।। 



হিট বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

পুস্তকখানি অতি আশ্চর্য । শ্রীগ্রিয়ানদিগের মধ্যেও এ প্রকার ত্যাগ, 
বৈরাগ্য ও দাস্তভক্তি ছিল দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।”১ 

তার আগের চিঠিতে নিজের জীবনে পরমবত্যের জন্য সর্ধহখ- 
বরণের আদর্শকে পরিচায়িত করেছেন “ঈশা অনুসরণেষ়্' ভাষায়-_ 
0 ০182৮009217 20 056 0:09997.1001505 2956 1910 1 

0001 83 8190 £াঞোঃ 05 5057860056০ 9৩8 16 01200 

2927. 4১:077”২ কারণ, যে ক্রুশকাষ্ঠ তুমি আমাদের অর্পণ করেছ, 
তা আমরা গ্রহণ করেছি; শক্তি দাও, যাতে এ জ্রুশকাষ্ঠ আমরা 
আমরণ বহন করতে পানি।' 

স্বামীজীর কথা? গ্রন্থে অনুগামী স্বামী শুদ্ধানন্দজী লিখেছেন-_ 
“স্বামীজী সংসার ত্যাগ করিবার কিছু পুবে এই গ্রন্থখানি (11010960107 

0% (1090) বিশেষভাবে চা করিতেন এবং বরাহনগর মঠে 
অবস্থান কালে তাহার গুরুভাইরাও স্বামীজীর দৃষ্টাস্তে এ গ্রন্থটি সাধক- 
জীবনের বিশেষ সহায়ক জ্ঞানে সদ সর্ধদা উহার আলোচনা করিতেন। 
স্বামীজী এ গ্রন্থের এরূপ অনুরাগী ছিলেন যে, তদানীন্তন 'সাহিত্য- 
কল্পত্রম' নামক মাসিকপত্ররে উহার একটি সুচন। লিথিয় 'ঈশামুসরণ' 
নামে ধারাবাহিক অনুবাদ করিতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন 1”৩ 

বাংল ১২৯৬ সালের 'সাহিত্যকল্পক্রম' পত্তিকার প্রথম বর্ষের 

প্রথম থেকে পঞ্চম সংখ্যায় স্বামীজীর এই অমর অনুবাদটি প্রকাশিত 
হয়েছিল। 'ঈশ। অনুসরণের রচয়িতার একটি বিশেষণ স্বামীজীর 

অনুবাদের সৃচনায় লক্ষণীয়--“ভক্তদিংহু ।' মধ্যযুগের শ্রীষ্ট সাহিত্যের 

এই অমর গ্রন্থ কতকাল পরে আর এক ভক্তসিংহের দ্বার! অনুদিত 
হয়েছে ! পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ যে হয় নিঃ উজ ডাগিগারাদিগাদার 
“ৰ্দেন। অপরিমেয় | 

১. বািংও রচনা : ৬ খণ্ড: ৭ই ম্যাগস্ট, টাানাসাজটিগ 
কব: ৬ খন: হঠা জুলাই, ১০পাএর পৃ ২ল্প. ১ 
৩ তর্েষ : ম্য খণ্ড; খ্বামীনীর অন্ষু খ্ৃতি : পৃঃ ৬৬ - ::. 



অন্যান বিবেকানন্দ ২৬ 

অন্ুবাদকের নিষ্ঠা ও সততার উদাহরণ এই অসমাপ্ত অন্ুবাদটির 
ভূমিকায় স্বামীজী লিখেছেন--“অন্ুবাদ যতদুর সম্ভব অবিকল 
করিবার চেষ্টা করিয়াছি-_কতদূর কৃতকার্ধ হইয়াছি বলিতে পারি না । 
যে সকল বাক্য 'বাইবেল' সংক্রান্ত কোন বিষয়ের উল্লেখ করে, নিয়ে 

তাহার টীক! প্রদত্ত হইবে ।”৯ কিন্তু অনুবাদ করতে গিয়ে পাদটীকায় 
বাইবেলের চেয়ে বেশী উল্লিখিত গীতা, উপনিষদ, মহাভারত, বিবেক- 
চূড়ামণি প্রভৃতি । ফলে তুলনামূলক অধ্যাত্মচিন্তার একটি সুন্নর 
পটভূমি আমাদের উপরি পাওন|। 

'ঈশা-অনুসরণো'র লেখকের “দীনতা, আন্তি ও. দাস্যভক্তির 

পরাকাষ্ঠী” স্বামীজীর অন্তরে গীতার 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং 
শরণং ব্রজ' এই মহাবাণীর কথা জাগিয়ে তুলেছিল। গীতার অর্থ 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে তিনি শুনেছেন_দশবার গীত গীতা বল্লে 
য1 হয় তাই গীতার সার।, অর্থাৎ ত্যাগী ।২ ত্যাগী শব্দটির সমার্থক 
তাগী-রূপও যে হতে পারে একথা শ্রীরামকৃষ্ণ সঠিক না জেনে 
বললেও 'গীতা'র অর্থই তার কাছে ঈশ্বরের জন্যে সর্বন্য ত্যাগ । আর 

ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত নরেন্দ্রনাথের কাছে ঈশা অনুসরণের ত্যাগ ও 

শরণাগতির আদর্শ যে বিশেষভাবে অনুসরণীয় হবে তাতে আর আশ্চর্য 
কী! শ্রেষ্ঠ অনুবাদ সমগ্র জীবনের রূপান্তর-সাধন। | 

এবারে স্বামীজীর নিন উদাহরণ মূলের পাশাপাশি 
উদ্ধাত করি-_ 

১ বাণী ও রচন! : ৬ষ্ঠ খণ্ড : ঈশ] অন্থদরণ : পৃঃ ১৭ 
২ শ্রীরামরু্ কথামত : ৪র্থ ভাগ : ১৮৮৪, হর অক্টোবর তারিখের 

দিনলিপি। কথাযুতের ৩য় ভাগে বিষ্ভাসাগরের সঙ্গে শ্রীরাষকফের আলোচনাও 
্রণীয়। ৩য় ভাগের একবিংশ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'তার্দী'.নামটির বৃৎপত্তি 
প্রসঙ্গে আছে--“ঠাক্ুর পেনেছিতে মহোৎসব দেখতে গিয়েছিলেন, সেখানে 
নবন্ধীপ গোস্বামীক্ে এই রীতার কথা বলেছিলেন । তখন গোষ্ধামী বললেন, 
তগ, ধাতু ঘ্, 'ভাগ' হয়, তার উত্ধর ইন্ প্রত্যয় করনে তাগী ভ্য়। ।তাদী 
ও ত্যাসী এক যাষে।" 



২৩৪ | বিবেকানদ ও বাংলাদ্ারির 

বলছ 87 50308 
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প্রথম অধ্যান্স 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

গ্রীষ্টের অনুসরণ, এবং সংসার ও যাবতীয় সাংসারিক 
অন্তঃসারশুন্য পদার্থে দ্বণা | 

১। প্রভু বলিতেছেন, 'ষে কেহ আমার অন্ুগমন করে সে অন্ধ- 
কারে পদক্ষেপ করিবে না?।২ যদ্ধপি আমর! যথার্থ আলোকপ্রাপ্ত 
হইবার ইচ্ছ। করি এবং সকল প্রকার হৃদয়ের অন্ধকার হইতে মুক্ত 
হইবার ..বাসন! করি তাহ! হইলে গ্রীষ্টের এই কয়েকটি কথ! আমাদের 
রণ কযাইতেছে যে, হার জীবন ও চির অনুকরণ আমাদিগেন 
অবস্থা কর্তব্য । 

অতত্রব ঈশায় জীবন মনন কর! আমাদেন্স প্রধান কর্তব্য 1৩ 

১.)০৮৮ [19] 
,. ২. চ6, 08৮ 5920 00,006 ₹:০_যোহুন ৮১২ 
৬ তি  দৈবী ফ্যো গুণমরী হম মায়া ছরত্যয়া। 

_ মাষেব যে প্রপন্তন্তে মাঁয়ামেতাং তয়স্তি তে । স্লীতা। ৭১৪ | ৃ 

আবার দাদী বিধহী মাছ! দি কিরন; থে সকল ব্যক্তি কেধল 
আমারই পরপাগত হইয়া তঙগনা করে 'তাহারাই কেবল এই কুনু হারা 
হইতে উত্তীর্ণ হইয়। খাকে। 



'অন্বাফ বিবেধারন | ই 

উদ্ধত অংশটুকুর পাদটাকায় ভগবদ্গীতার শরণাগতির আদর্শ তৃলনা- 
মূলকভাবে উপস্থাপিত হয়ে বক্তব্যের গভীরতা 'সম্পাদন করেছে । মে 
যুগের তরুণমানসে বাইবেলের সমাদর যত ছিল, গীতার ততট। নয়! 
বোধ করি সেই কারণে ঈশার অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে গীতা অনুসরণের 
কথাও স্বামীজীর মনে জেগেছে । যূলকথা অবশ্য সকল দেশের মানুষের 
অন্তরে ভগবৎ-শরণের মূল সুরটি যে এক, সেই সত্য প্রতিপাদন। 

প্রথম পরিচ্ছেদের তৃতীয় সুত্রে ঘথার্থ ঈশ্বরানুরাগের লক্ষণপ্রসঙ্গে 
আলোচনাস্থত্রে ঈশা অনুসরণের গ্রন্থকারের বক্তব্য. 

90151517151 ৮0109 ৫0 1010 17916 ৪. 03201 11015 2120 
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স্বামীজীর অন্ুবাদ-_“নিশ্চয় উচ্চবাক্যচ্ছটা মনুষ্যকে পবিত্র এবং 
অকপট করিতে পারে না, কিন্তু ধামিক জীবন তাহাকে ঈশ্বরের 

“দি সমগ্র বাইবেল এবং 'দার্শনিকদিগের মত তোমার জানা 
থাকে, তাহাতে ভোমার কি লাভ হইবে, ঈিরীদি সরা ভাটির 
কৃপাবিহথীন হও ?২ 

১ বাখবৈধরী শন্গনরী শান্তব্যাখ্যানকৌশলম্। 
বৈছুত্তং বিছ্যাং তহতুক্তয়ে ন তু যুক্তয়ে ॥ বিবেকচুড়ামণি, ৫৮ 

(ক্লোকসংখ্যা এক্ষেত্রে স্বামী ব্দোস্তানন্দ-সম্পার্ধিত . 'বিবেকচূড়ামণি' 
অচলারে বর্তমান গ্রস্থলেখক বর্তৃক প্রদত। ) রঃ 

নানাবিধ বাফ্যবিষ্বাস এবং শ্বচ্ছট। যে প্রকার শান্ত ব্যাখ্যার কৌশনমাজ। . 
দেই প্রকার পতিতদিগের পাঁতিত্া্রকর্ষ কেধল ভোগের নিত, মুক্তির মিহি 
রি € রাই: খামী বিবেকানন্দ). 

২ কোরিনৃত্রান্, ১ ১৬২ 



৪৩৪ বিবেকানন্দ ও বাঁংলাসাহিত্য 

«অসার হইতেও অসার, সার একমাত্র তাহাকে ভালবাসা, সার 
একমাত্র তাহার সেবা ।”৯ 

, যে অধ্যাত্ম-উপলব্ধির তুঙ্গ শিখরে একমাত্র ভক্ত ও ভগবান ছাড়া 
আর কিছুই নেই, ঈশা অনুসরণের সাধক সেই পৌঁছেই 
অতিরিক্ত গ্রন্থপাঠ ও নানান মতবাদের অসারতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে 
বলেছেন--40 00) ৮7190 216 67০ 00010) 10986 106 06 

710) 066 1], 261197501105 01191705. 

[615 620105 (0 100 01020 00 16520. 200 16581 1091) 

01711765 7 ]2771652 15 21] (1786 1 ড0910 178০ 2180. ০212 

09511. 

[০ 911 00000151010 0011 06802 7 16 211 0:9900155 

06 51161) 10 0115 51176 7 50921 0000. 21016 01000 006,২ 

[ 10016090012 0৫6 0120562০207 

- স্বামীজীর অনুবাদত্__-“হে ঈশ্বর, হে সত্য, অনন্ত প্রেমে আমাকে 
তোমার সহিত একীভূত করিয়া দাও। 

বছ বিষয় পাঠ ও শ্রাবণ করিয়! আমি অতি ক্লাস্ত হইয়! পড়ি ; 
আমার সকল অভাব, সকল বাসন! তোমাতেই নিহিত। 

আচার্ধসকল নির্বাক হউক, জগৎ তোমার সমক্ষে স্তব্ধ হউক; 
প্রভো, কেবল তুমি [ আমার সহিত কথা ] বল।৪ 

১ %2তে 0৫6 52131265, 211 15 2210 ৪:০-ইক্লিজিয়াহিক, ১২ 

২ পম্বামীজীর সহিত হিমালয়ে” (065 ০৫ 50215 78772612085 
ঘা16) 15৩ 98101 91550318105 ) গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে আছে-- 

-পরিস্রাজকজীবনে স্বামীজী শুবুযা গীতা! ও ঈশা অঙ্সরণ (ইংরেজী সংস্করণ ) 
খই ছুটি নিয়ে পরিভ্রয়ণ করতেন। এই প্রন আলোচনার সময় স্বামীজী দখা 
. ুছদরপের এই বাকাটি উচ্চারণ করেছিলে... ... 
০১৩ কষরবাদের পাকটাকা, বাদী ও রচনা :..$ ধু: ঈদ আব ও 

. বাধ ও রচনা: 'তক্েব : পৃঃ ২৩ .. 



অঙ্জবাঁদক বিবেকানন্দ ২৩৫, 

জগতের ধর্মসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই গ্রন্থের . অনুবাদে 
স্বামীজীর অন্তমিহিত ভক্তহৃদয়ের যে পরিচয় উদ্ঘাটিত, বিবেকানন্দ- 
মানসের অনুগামীদের পক্ষে তার মূল্য অপরিসীম । একদিকে অদ্বৈত 
বেদাস্তের শিখরসীমা অন্যদিকে বিগলিত ভক্তিপ্রবাহ-_এ ছুয়ের সুর- 

সঙ্গতিতে বিবেকানন্দমানসের পরিপূর্ণতা | 

সঃ 

ঈশা অনুসরণের আগে অথব। সমকালে স্বামী বিবেকানন্দ হাবার্ট 
স্পেন্লারের '505০90100 বইটি অনুবাদ করেছিলেন। যতদুর মনে 
হয়) “শিক্ষা? নামে এই অনুবাদটি তার জীবনের প্রথম অনুবাদ । 'ঈশা- 
অনুসরণ" তার সাধকজীবনের অন্ততম প্রেরণা-গ্রন্থ বলে অসমাপ্ত 

অনুবাদটির আলোচন! আগে করেছি। হাধার্ট স্পেন্সারের গ্রন্থটির 
অনুবাদ সম্বন্ধে এখন আলোচনা করছি। 

স্বামী বিবেকানন্দ-শতবাধিকী উপলক্ষে নরেন্দ্রপুর রামকৃঞ্চ মিশন 
আশ্রমের তদানীন্তন সম্পাদক স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী ও তৎকালীন 

প্রধান শিক্ষক ব্রদ্ধাচারী গিরিজ। চৈতন্য (বর্তমানে স্বামী প্রভানন্দ ) 
মহারাজের উদ্যোগে একটি শিক্ষাবিষয়ক আলোচনাচক্রের অনুষ্ঠান 

হয়েছিল। স্বামীজীর শিক্ষাচিস্তার নানাদিক নিয়ে সে সম্মেলনে 

আলোচন। হলেও স্বামীজীর অনুদ্দিত- শিক্ষা" গ্রন্থটির কথা কেউই 
তখন আলোচন! করেন নি। কারণ, 'বন্থুমতী'-কার্ধালয়-প্রকাশিত এবং 

“বিবেকানন্দ সাহিত্যের একটি নালোচিত অধ্যায়” প্রবন্ধ এবং উদ্বোধন, ফালন্ন, 

১৩৭৬ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত লেখকের “স্বামী বিবেকাননের 

অন্থবান্রস্থ ; শিক্ষা প্রবন্ধ তরষ্ট্য। এই প্রসঙ্গে স্বাধীজীর আর একটি এ পর্যত 

অমাঁধিষ্কৃত অঙ্চবাধগ্রস্থের কথা! শ্মরণীয়। . পিস্কবিয়োগের পু অনবাদের দ্বারা। 
উপার্জনের লক্ষ করে স্বাযীজী- 'দীতগোবি্ধ। গ্রন্থখানি স্থল ও 'রজাজ্বাবলহ 
মতিঙ্গাল বরকে লিখে দিয়েছিজেন। মতিলাল বন্ধু নি্গের প্রেস থেকে সেটটি 

রাশ করেছিলেন? এ্থনীমীর ধ্যাত] মহেযাবাখ দতের “ভ্রীং বিবেকানন্দ 

স্বানীজীর পীবনের ঘটনাবলী” : ১ম খণ্ড: পৃঃ ১৯সিড১ 2১ দা 



২৩ - বিবেকানন্ধ ও বাংলালাহিত 

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত বলে প্রচারিত “শিক্ষা গ্রন্থটিই বে স্পেন্সারের 
অমর গ্রন্থের অস্থবাদ একথা লে লম্মেলনে যোগদানকারী জামরা। 

জানতাম না। 

বাংলার নবজাগরণে শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ছিল [ব্গমনীষার 
অন্যতম প্রধান চিন্তনীয়। ব্লামমোহন, অক্ষয়কুমার, গর, 
ভূদেব, রাজনারায়ণ-__ প্রমুখ মনীষীদের জীবনসাধনায় বাংলা ও 
ভারতের শিক্ষাপ্রসারণে কতখানি সহায়তা হয়েছিল; সেকথা আজ 

সুবিদিত। বস্কিমচন্দ্রের যুগ পার হয়ে শিক্ষাজগতে মৌলিক চিন্তার 
দিক থেকে যে ছৃ'জন বাঙালী সর্বাগ্রে স্মরণীয় তাঁদের একজন রবীন্দ্রনাথ 
আর একজন বিবেকানন্দ । রবীন্দ্রশিক্ষাচিস্তার বিকাশকেন্দ্ররূপে 

বিশ্বভারতী আজ বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। স্বামী বিবেকাননোর 
শিক্ষাচিস্তার রূপায়ণে সন্ন্যাসীসঙ্ঘ স্থাপনের প্রচেষ্টা বাদ দিলে সর্বপ্রথম 
প্রয়াস ভগিনী নিবেদিতার | অবশ্য নিবেদিতার বালিকা বিগ্ঠালয়- 

প্রতিষ্ঠার আগে মুর্সিদাবাদ অঞ্চলে স্বামীজীর গুরুভাই স্বামী অথগ্ানন্দ 
একটি অনাথ আশ্রম স্থাপন করেন।১ সে আশ্রমে হিন্ মুসলমান- 
নিধিশেষে ছু্িক্ষে পরিত্যক্ত শিশুর! সন্তানন্সেহে পালিত হত। 
তবে নির্দিষ্ট একটি শিক্ষাদর্শনের বি্ভালয়গত রূপায়ণপ্রচেষ্টার 

নিদর্শনরপে ভগিনী নিবেদিতার প্রতিষ্টিত বালিক! বিষ্ভালয়কেই 
প্রথম স্বীকৃতি দিতে হয়। তারপর ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণ মিশনের 
পল্নিচালিত স্কুল, কলেজ, ছাঞ্জাবাস প্রস্থৃতি মাদ্রাজ ও কলকাত! থেকে 

১. স্যামী অথশ্থানন্ধ : ক্যামন অরহাজন-গ্রণীত গ্রন্থটি ওষব্য | প্রসঙ্গত: 
রদীয, ভবামী-অখগানন্দই রাধরুঝ জজ্ধের সেবাবরত-গ্রহণের প্রথম দায়ক 
সুপিরাধাদের 'সারগাছি'তে - (বছরইপুরের বআগের : সেশন) তা শির 
রিরেই রামকক হিশনেন প্রথম অমাখ খ্শ্রমটি গড়ে ওঠে । পরবর্তী কাজে 
এই অনাখ আশ্রমটি আর আশ্রমের কার্ধভালিকায় থাকেনি । দিনত আনাবের 
ধারখা, এই প্রথম স্ানিত আনাধ আধাদটির ধাযাবাহিকতা অনুজ না 
খতিহানিক কারণেও প্রয়োজন । 



ব্যাক বিষেকাবদ। ২৭ 

আরম্ভ করে ভারতের প্রায় সর্ধজ'- বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে নবধুগের 
তরুণ সমাজগঠনে ত্রত্তী 1১ 

টিযরাজগতানি নার রি স্বামীজী রচনা! করেন 
নি। অদ্বৈত আশ্রম বা উদ্বোধন-কার্ধালয় প্রকাশিত যথাক্রমে 
18:08০90012-বা শিক্ষা প্রসঙ্গ গ্রন্থ হটি শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজীর 

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নানা লেখ! ও মন্তব্য থেকে সমত্বে সংগৃহীত । 
কেবলমাত্র “ভাববার কথা; গ্রন্থে বিধৃত 'জ্ঞানার্জন' নিবন্ধটি পরিগত 
বয়সে স্বামীজীর শিক্ষার্শন সম্বন্ধে অনেকটা! আভাস দেয়। এদিক 
থেকে স্পেন্দারের 70750260012 : 1176511500508]) 110151 2170 
চ17591০91 নামে যে বইখানির ঈষৎ সংক্ষেপিত অনুবাদ স্বাসীজী 
করেছিলেন, সে বইটি স্বামীজীর প্রথম জীবনের শিক্ষাচিস্তার ইতিহাসে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

স্বামীজীর মধ্যমভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথা অনুযায়ী 

ত্বামীজীর জীবনের “প্রথম অবস্থায়” মিল ও স্পেন্সাক়ের প্রভাব 

বিশেষ কার্ষকরী হয়েছিল। “তিনি হাবার্ট স্পেন্সানের 'এডুকেশন' 
পুস্তকথানি বাঙ্গলা ভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন। এই সময় 
হার্ধা্ট স্পেন্সার নিজ হস্তে অন্ুবাদ্দের অনুমতি প্রদান ও বিশেষ 

১ স্বামী বিবেকানন্দের গ্রথম শিশ্তরূপে পরিচিত স্বামী সর্ধানম্দ ১৯৩ 

সালের এপ্রিল মাসে তরুণ ছাত্রদের নিয়ে দুরদুর্গম তীর্ঘবাজা করে ( কাঠগোদাষ 
থেকে কেদারব্দরী ) তাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতিসাধনের চেষ্টা 
করেছিলেন। ভগিনী নিবেদিত। এ ব্যাপারে প্রেরণাদদাত্রী । রবীন্দ্রনাথ তার 

পুত্র রীজ্রনাথকে এই অভিষাক্রীদলের সঙ্গে প্রেরণ করেছিলেন । (ভ্্রঃ “ভগিনী 

নিষেদিতা”, প্রব্রাজিকা মুকিগ্রাণ। : ১ম সং: পৃঃ ২৬৯-৭* এবং রখীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের আত্মজীবনী ৭00. 0১৩ 50865 ০৫ [7১৩.) ) 

স্বা্ীজীর শিক্ষাবিস্তার বূপায়ণ প্রলঙ্জে বিশেষভাবে €বপুড় রামকফ। মিশন 
লায়ফাপীঠের কখ। মনে পড়ে। স্বামী বিমুক্তানন্দজীর আমরণ তপস্ঠার ফলে এ 
প্রতিষ্ঠানটি আছ বিশ্ববিভালয়ের সমকক্ষ । “বিবেকানিদ্ছ বিশ্ধিত্থালয় প্রতিঠিত 
ঈদে খানীবীর শিক্ষাবিত্ার রপাদণে দাখিক প্রচেষ্টা ভব হছে । 



২৩৮ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

উৎসাহ দিয়া একথানি পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পত্রধানি 
তখন বিশেষ আদরের জিনিষ না বিবেচনা করায় যত করিয়া রক্ষা 

হার্ধাট স্পেন্সারের মূল বইটির আখ্যাপত্রে লেখা আছে-_“[)6 
২1510: 0:10712091201010 25159617590 ( অনুর্যাদের স্বত্ব 

সংরক্ষিত। ) পুষ্ঠাসখ্যা ১৯০; প্রকাশক 11115 809 
1055) 1,092007% বইটির ভূমিকায় তারিখ ও স্ত্বান: মে, 

১৮৯১, লগুন ! | 

তরুণ নরেন্দ্রনাথ তার পিতৃবিয়োগের পর অর্থোপার্জনের জন্য 

কিছু অনুবাদকার্ধে হাত দিয়েছিলেন, এমন উল্লেখ তার জীবনীকারের! 

করেছেন। আবার বন্ধু এবং গুরুভাই উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
প্রকাশনায় সহায়তার জন্যও এ অনুবাদ করা হয়ে থাকতে 

'বস্থুমতী' পত্রিকার প্রকাশক উপেন্দ্রনাথের পত্রিকা 

ও গ্রন্থপ্রকাশনার ক্ষেত্রে স্বামীজীর উৎসাহ ও প্রেরণা অনেকখানি 
কার্কর ছিল। এ বইটি ছাড়া জয়দেবের 'গীতগোবিন্দখানি 
ত্বামীজী পুরো অনুবাদ করেছিলেন বলে জানা গেলেও বইটি এ 
এ পর্যস্ত আমর! পাই নি। 

স্পেন্সারের মূল গ্রন্থের সুচনায় যে ভূমিকা রয়েছে, স্বামীজীর 
অনুদিত গ্রন্থ 'শিক্ষা' থেকে তা বজিত। অবশ্য ভূমিকাটি ঠিক এ 

১ ১. শ্রী বিবেকানন্দ হ্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী : যহেনত্নাথ দত্ত: ২য় 
মং: পৃঃ ১৬৩-১৬৪ ; কলকাতা! জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজের 

লৌজন্যে হার্বার্ট ম্পেন্সারের মূল 2000862000+ বইটির প্রথম সংস্করণ দেখার 

সৌভাগ্য হয়েছে। 
২ পাঠকদের কৌতৃহলের কথা মনে রেখে সোলার কাট উদ্ধৃত 

করে দিলাম_ 
506. 

পপ 6021: 0180058 0৫ 1105 এ ৬০ ৩029195 013812811 

রা রঃ ৪0 89 1002 89512800128 । 056 88. 13252 ১১ 

রঃ সি 0৫চা915, 1859 ।. 85555০চ7 30085 িতেরেত ইঃ 



অনুবাদক বিবেকানন্দ - .. ২৩৪ 

দেশী পাঠকের পক্ষে ভতট। প্রয়োজনীর নয়। স্থামীজী যখন মূল 
গ্রন্থ থেকেই বক্তব্য সংক্ষেপিত করেছেন তখন এই ভুমিকা 
অপ্রয়োজনীয় বোধে তার দ্বারা বজিত হওয়াই স্বাভাবিক। 
তবে বন্থুমতী কার্যালয়-প্রকাশিত কোনো সংস্করণেই বইটির মূল, 
সংস্করণ-সংখ্যা, রচনাকাল বৰ অন্ুবাদকাল ব! প্রথম প্রকাশকাল--এ 

সবের কোনও বিবরণ পাই নি। পরোক্ষ প্রমাণে অবশ্য বুঝ। ঘায় যে, 
বইটির একাধিক 'সংস্করণ' হয়েছিল । 

[০৮1০৬ 101 74195, 1854) 2130 0106 15108101106 চৈ0 10) 6106 137160151 

008162115 1২০%12১ 107 £১0]) 1858) 2120 00: 021) 1859. 

9০৮61:8115 0:580706 0126:616 0151510185 06 ৮6 50101606) 08 

608661521 90017)8 2. €016518015 ০0700166 ড19015) ]1 01281172115 

7062 (1610 7101) 2. ৮1০ 00 00611 12000011520 2 ৪ 021690 

01000 ) 2180 01965 ৮7010 50130611006 81102 179৬2 01035 02210 15560) 

006 000 2. 16591 01077165 50000 110 006 ৪5,115 10051 

051758 2০ 15100৬29) [:17856212 00 1019] 0132 17762100100 আঠা 

ড/1)101 01865 216 আ10160212, 

77158 10 0096 5150 8178196 01)296 ০178190615 21:65 82০1:6]% 1506- 

[021700156 15 0056 152:8020 00 02 835187360. 01 50026 81161062290 

(1005 ৮1101) 0০০01: 1 00610 2 026 122.0106 1068) 10016 309০1211, 

1০-200621006 106. 4১9) 150%/6%1 0015 1058. 18 01 28.00. 90098581019 

005821750 01506 2 29 1000 8100 25 10 0217. 8০21:০615 06 (0০ 

12)0019 61/0:০20) 11852 1806 019028106০1] 6০ 01020 হাহ 0: 006 

08552855 20010005118 1 

90236 82010009 0৫6 42001055765 আ1]] 06 19000 2 00৩ 
০8062, 0 [17511500051 50008000380 10. 026. 002. 0 
চ1255091 80508407 0305 20 ৪ হিস 03200 21061901005, 8৩0 
0০ 0012 013817868 1101 089০ 60 0999১ কত ০099855 08 

ওয9810 : হা রথ 095 585458 ৪0 মতে রি জনি 
৮6208] ৪1810. এ এত ূ 

[.০8808 2855786377০ 1,১৯০ ০০১1 



৪৩ বিবেকানন্দ ও বাংলাবাহিড 

চ:0058602) গ্রন্থের বিষয়বিভাগ শ্বামীজীর অনুবাদে এইভাবে 

তাষাস্তরিত-_ 
(0129062:1]7 ৬৬1720 10070015066 15 0৫ 2105: ড/ ০:02? 

প্রথম পরিচ্ছেদ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি? 
(01590021117 12061150009] 50008001 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ জ্ঞানশিক্ষা 
01:80: 1] 71018] 1701008001) 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ নৈতিক শিক্ষা 
01220661৬ 01055108] 70008001) 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ শারীরিক শিক্ষা 

স্বামীজীর অনৃদিত “শিক্ষণ! গ্রস্থটির এ পর্যস্ত পাওয়। সর্ধপ্রাচীন 
সংস্করণ দেখেছি কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে ৷ উক্ত গ্রন্থাগারের 
তারিখ অনুসারে বইটির গ্রস্থাগারটিতে অস্ততূক্তির বছর ১৯১৭।১ 

প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনাম শিক্ষা 
শারীরিক, মানসিক, নৈতিক। 

১ “বিশ্ববিবেক" গ্রন্থের পরিশিষ্টে শ্রীস্বনীলবিহারী ঘোষ ও শ্রীধাণী বন্ধ 
দংকলিত স্বামীজীর গ্রন্থপঞ্জীতে ১৯১৫-র আর একটি সংস্করণের উল্লেখ আছে। 
১৯১৭-র সংস্করণটিকে তারা ২য় সংস্করণ বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তেমন 

কোমে। কথ। জাতীয় গ্রন্থাগায়ে রক্ষিত সংস্করণে মুদ্রিত নেই । স্বাভাবিকভাবেই 
সংকলয়িতাহয় এই অঙ্থবাদ-গ্রস্থটকে স্বামীজীর মৌলিক রচম! মনে করেছেন; 
কারণ এটি যে অন্থবাদ, সেকথা তাঁর]. উল্লেখ করেন নি। শিক্ষা? গ্রন্থের 
১৯১৫-র সংস্করণটি আমর! খোজ করেও দেখতে পাই নি। তবে 'বুযাতী? যে 

“্থামা বিবেকানন্দ প্রণীত" বলে “শিক্ষা” বইটি অনেকদিন ধরে গ্রকাশ করে 

এসেছেন, মেকথা প্রমাণিত। স্বামীর জীবৎকালে বইটি, গ্রকাশিভ হয়ে 
খাকলে তাতে এই ভ্রান্তি অসস্ভব। নে হয়, জীবৎকালের দংস্বরণটি থেকে 
ব্য ছাপবার সময় হারবার্ট স্পেন্সারের নামটি বজিত করে 'বইটি 
্বা্মীভীর মৌলিক রচনা বলে চাঁজামোর চেষ্টা হয়।, অস্যমনন্ পাঠকননাখ 

4 উমিগাহাত্ে মু হয়ে বইটি়,সংসকরণ বিশ্বায়ে সহায়তা করে গেছেন), :.: 



অনুবাদক বিবেকানন্দ . ৃ্ ২৪১ 

পরবর্তীকালের মুদ্রণে প্রথম পরিচ্ছেদের উপরে শুধু “শিক্ষা” 
কথাটি লেখা । 

বাংলা অন্ুবাদ-সাহিত্যে পৃথিবীর শিক্ষাচিস্তার ইতিহাসে অন্যতম 
শ্রেষ্ট গ্রন্থ হার্ধা্ট স্পেন্সারের “ঢ.05০90019 গ্রন্থের প্রথম অনুবাদক 
হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের ( অথব! সন্্যাসপূর্বকালে রচিত হয়ে 
থাকলে নরেন্দ্রনাথ দত্তের) কৃতিত্ব অবশ্ট স্বীকার্য। প্রথম 
প্রকাশের কাল থেকে স্পেন্সারের এই গ্রন্থটি কীভাবে সমাদৃত হয়েছে, 
তার ছুটি নমুন! পরবর্তাঁ লেখকদের রচনা থেকে একটু উদ্ধৃত করি। 

১৯৪৯ সালে প্রকাশিত স্পেন্সারের “এডুকেশন? গ্রস্থটির নব 
সংস্করণের ভূমিকায় চার্লস. টি. স্মিথ অভিমত প্রকাশ করেছেন-_ 
০০০০৭ 5১021702173 0:52:0152 17065101055 00 01290 10101621156 ০0৫ 

10010017651 1000155 12101) 178৮০ 1০91 81171908106 01 

080115,  658017215,  08161705) 2100 2010011)150:90015.” 

( স্পেন্সারের নিবন্ধটি পৃথিবীর ইতিহাসে সেই অঙ্গুলিমেয় অমর গ্রন্থ- 
রাজির অন্যতম-_ছাত্র, শিক্ষক, পিতামাতা ও পরিচালকবৃন্দ নিখিশেষে 
সকলের কাছে ষে জাতীয় গ্রন্থের সত্যিকার তাৎপর্য বিদ্যমান ।)১ 

সাম্প্রতিককালে 5, চু, দা:০9 ]7 লিখিত 13156012081 220 

10119909121081 50000080010 0৫0 ৮৬ ০502170 500020012 গ্রন্থে 

হাবার্ট স্পেন্সারের শিক্ষাচিস্ত। প্রসঙ্গে রয়েছে_-43720027 81090 
60 19900105 €126. 9121195021521 0 013০ 501211620 200৬ 

1061) 1) 096 12117665216 062৮25, [215 [25217090517 
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১82178৮0126 1580008109770 126 50055 00630015955 1 £ 

£2)6191 £9227018 06 ৮6156 20 0005555 286 
০5৮8৫:60 1289 28০ 8:30. 6০ 6:৬০ 1৮ 069 রি সত 

১১008 | | 
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ইত ৮ ; ৬ 
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“1719 0509: 002016 ০0002100600 6০607809807 আও 
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[175515917) 08101151750 27 1861. [8 0015 00016 1০ 00০0৮ 
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17656875995. 

শি 55595 80091202965] 00090151765 210. 129 
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বিজ্ঞানভিত্তিক উপযোগিতাবাদী শিক্ষাচিস্তা হিসাবে স্পেন্সারের 
'এডুকেশন' গ্রন্থটি 'ইংল্যাণ্ড আমেরিকার শিক্ষাধারায় কী বিপুল 

প্রভাব বিস্তার করেছিল উদ্ধৃত মন্তব্যে তাঁ প্রমাণিত এদেশের শিক্ষা- 
চিন্তায় তরুণ নরেন্দ্রনাথ সাগ্রহে শিক্ষার এই ধারাকে বরণ কল্পতে 
চেয়েছিলেন, এই অন্ুবাদেই তার প্রমাণ। কিন্ত স্পেন্সারের চিন্তা 
ধারার সঙ্গে ব্যামীজীর পরবর্তাঁকালের চিন্তাধারার মৌলিক পার্থক্যও 
রয়েছে। সে কথায় আসবার আগে আমরা সংক্ষেপে স্বামীজীর এই 
অনুবাদ-গ্রন্থটি পর্যালোচনা করবো । 

উনৰিংশ শতাববীর ঝুয়োপে বিজ্ঞানের জর়যাত্রা! বুদ্ধিজীবী 
সম্প্রদায়ের চিন্তাধাব্রাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল স্পেম্সারের 
শিক্ষাচিস্তা- তার, অন্ততম উদাহরণ । শিক্ষাকে বাস্তবজীবনেকর সঙ্গে 

সংযুক্ত .করার প্রবণতা এই সময়ে যেমন দেখা! দিয়েছিল, তেমনি 
বিজ্ঞীনকেই মানবচিস্তার একমাত্র কেন্দ্র করে তোলার, প্রয়্াসও 
লক্ষণীয়। স্পেক্সারের 7:4,০4201 প্রস্থটির প্রথম পরিচ্ছেদের 
পরি ম915085 05 ০6 2509৮ 02051 সর্বকো বার, 



২৪৪. | বিবেকানল ক যাংলাদাহিত্য 

কি?--তার উত্তরে এই বিজ্ঞানসচেতন দার্শনিকের বক্তব্য--”7985 
6০ 605 06501) চা 92 06 %/1012---%71286 10005715056 

15 0£ 20056 01:01) ?2-0106 11000 16015 199012506,. 

11715 19 06 21:0106 019 81] 016 ০0135. 01 01606 561 

0:651520010, 01 01021770911)0911821)02 01165 2170 19210), 

6102 9211 117)001091)6 10)0৬1906 1১-9০127১০.| ঢু০: 0391 

111011606 5617-015565158007) 12101) ০ ০911) £81059 ৪ 

11521110900, 0176 10005125052 ০৫ £:59556 2106 15--- 

90121১06. 1701 01) 02 01501)8166 01 021:21109] 01)0001)5) 

00০ 07:00 £01091)06 19 €0 102 00100 01215 11) -9016106. 

ঢ0 0096 11006106569561005 01 09001781 1106, 095 9150 

[01:952170 10)08 17101) 0১০ 02022. ০৪1)06 11517015 

12018061915 00130006) 01) 117015106)521010 125 15 

১০1610০, 4£১11100 001 01০ 10950 19216০0৮ 010030001 2100 

111516250 21010510612 01 81 ঠা 21] 155 101:005) 00217620100] 

77:21021:96010 15 5011--90121702. 4100. 00 072 0015092 

01 0150119117---1106611500551) 000191, 16115100506 2009 

895066176 56805 15-90161১06.”৯ স্বামীজীর অনুবাদের ভাষা 

“দেখিলাম আমরা যাহ নির্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, যে শিক্ষা 
সর্বাপেক্ষ। উপযোগিত৷ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম সে প্রশ্নের 
সকল দিক হইতে একমাত্র উত্তর আদিল- বিজ্ঞান । যদি জীবন 
স্থনিয়ষে রক্ষা করিতে হয়, তবে শিক্ষা কর- বিজ্ঞান | ধদি 
জীবিকানির্বাহরূপ অপরোক্ষ প্রাণরক্ষা শিক্ষা করিতে হয়, শিক্ষা কর 
-বিজ্ঞান। যদি প্রাণবিমোহন সঙ্গীত ০০০০০৮০০৪ 

শিক্ষ। কর--বিজ্ঞান।”২ 

১. %2009000 £ 9196092 : 156 780 : 053 

২ শিক্ষা? : জিনরারা টির না! সর 
ইক) পুঃ ৪৫. 



অনুবাদক বিবেকানন্দ | ূ ২৪৫ 

স্থল বক্তব্যকে. একটু সংক্ষেপিত করে বাসী যেভাবে প্রকাশ 
করেছেন, তাতে তরণবয়সেই ভার ভাষানৈপুণ্য সম্বদ্ধে আত্মবিশ্বাসের 
প্রমাণ মেলে। অবশ্য স্পেন্সারের কাছে অনুবাদের অনুমতি চাওয়াতেই 
তার প্রমাণ এবং স্পেন্সারের দার্শনিক মতামত প্রসঙ্গে এই তরুণ 
এমন কিছু বক্তব্য পাঠিয়েছিলেন, যার দ্বার! স্পেন্সারের মনে এই 
নবীন দীর্শনিক সম্বন্ধে উচু ধারণা জন্মেছিল-_-এমন বিবরণ আমরা 
বিবেকানন্দজীবনীতে পাই । তবে স্বামীজীর ভাষার বিবর্তনের দিকে 
লক্ষ্য রাখলে এই অন্ুবাদটির ভাষাই বোধ হয় তার এ পর্যন্ত প্রা 
গগারচনার প্রাচীনতম নমুনা । কারণ, সংগীত কল্পতর' গ্রন্থের ( প্রথম 

প্রকাশ-_ভাত্র, ১২৯৪ ) যে ভূমিকা তিনি লিখেছিলেন, তা বদি ১৮৮৬ 
সালে লিখিত হয়ে থাকে এবং স্বামীজী যদি পিতৃবিয়োগের পরে 
আধিক কারণে অনুবাদ গ্রন্থরচনায় হাত দিয়ে থাকেন তাহলে ১৮৮৬-র 
আগেই এ অনুবাদ প্রকাশিত। নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ দত্তের 
দেহাস্তর ঘটে ১৮৮৪-র গোড়ার দিকে, তখনো নরেন্দ্রনাথের বি, এ 

পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় নি। সেদিক থেকে শিক্ষা? গ্রন্থের 
অনুবাদ ১৮৮৪-র শেষ দিকে বা ১৮৮৫-তেই হওয়ার কথা | সম্ভবত 

বি. এ. পাসের অনতিকাল পরেই তরুণ নরেন্ত্রনাথ এ অনুবাদে 

হাত দিয়েছিলেন । 
সমকালীন বাংল। গগরীতির মানদণ্ডে তরুণ নরেন্দ্রনাথের বাংল। 

ভাষায় দখলের নমুনা হিসাবে “শিক্ষা” অন্বাদদ্রস্থটির ভাষ! মনন- 
সাহিত্যের বিশেষ উপযোগী । পরবর্তীকালে £হিম্দর্ম কি? (১৩০৪) 
এবং উদ্বোধনে'র 'প্রস্তাবনা” স্বরূপ লেখা বর্তমান সমস্যা? (১৩০৫), আরো 
পরে “ছ্হানার্জন' (১৩০৫) প্রভৃতি প্রবন্ধ থেকে আরম্ভ করে “বর্তমান 

ভারত" ( উদ্বোধন? পত্রিকায় প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে ১৩০৫-১৩*৭ এই 

হই বছরে প্রকাশিত ) ধারাবাহিক নিবন্ধ অবধি ন্বামীজীর বিশিষ্ট রীতির 
সাধনের প্রাক ভঙ্গিমারপে শিক্ষা গ্রন্থের ভাষারপ লক্ষণীয় ।* 

১ নগর কলকাতা বিশববিস্তানয়ে এট পরীকষার (নফার 
স্থল কহিনালের 'সমুলয ) নগেজনাঁথ দিতীয ভাবার শতকরা +৬ ( ছিয়াততর ) 



২৪৬ বিবেকানন্দ ও বাংলানাহিত্য 

'বর্তমান ভারতে'র ভারতচিস্তায় ষে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ারত- 
ইতিহাসের বিঙ্লেষণ রয়েছে, তারও মুলে স্পেন্সারের প্রভাব অনেক” 
খানি। উদাহরণস্বরূপ স্পেন্সারের গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে ইতিহাস 
লেখা সম্বন্ধে তার মত ন্মরণীয় --701596 12101) 00079000159 

[7156015) 01000115 50 081160, 19 17 £:6৪৮ 0816 0101606৫ 

000 ০01] 01 01115 5101০, 01015 0: 120 পাও 

11950 12150009105 ০000107615020 £151226 09, 1 2125 $০0- 

51001821016 0891)065, 006 0015 ৬0117618016 11700779000, 

4৯5 017 0950 2525 0102 10105 925 2561:501176 23৫ ৫৩ 

060015 170071725) 5০ 17 085 171501199 10017365 ০ 626 

175 1] 610০ 21066 0100076, 60 1101) 0152 8001221 

1105 0010705 006 2 0050012 02005:00100, ৬/1)112 01215 

1005/) 71121). 06 ০1912 0৫6 1200105) 18617010321 ০0 

1771615 15 109007021125 019 10020129170 1069) 21:51 10150017815 

06811701105 60 ০০০০05 01021005215695 ড710 00210112100 

1006109 ০ 900191 0105595. 7175 01106 16 169115 ০018- 

02108500500 100স7, 15 016 10290101891 13190015 0৫ 50০016.২ 

বর্তমান ভারতে: স্বামীজীর ভারত-ইতিহাস-বিশ্লেষণেও এই 
সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রাধান্য । 'শিক্ষ' গ্রন্থে স্বামীজীর অনুবাদ 
-“ষধার্থ ইতিহাস অতি অল্প সংখ্যক পুস্তকেই পাওয়া ধায়। পূর্বে 
প্রজার! রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে অতি অল্পই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইত । অতএব 
এঁতিহাসিকেরা তাহাদের প্রায় কোন প্রসঙ্গঈই করিতেন না। 
আধুনিক প্রজাদের ক্ষমত! দিন দিন পরিবন্ধিত হুইতেছে। 
প্রজারাই রাজ্যের সর্বস্ব, এ কথ! ক্রমে বুঝিতেছে, সুতরাং আধুনিক 

নম্বর পেয়েছিলেন। এই দ্বিতীয় ভাষা খুব সম্ভব বাংলা। [অধ্যাপক 
শ্রশৈলেজনাথ ধর: & 00507610670155 8/০৪০5 9. কে 

স১১১০৬৩১০ ৬০1; 70196]. . 

৯. ০2905; সস ও ছা চ3.. 



অবাক বিবেকানশা ২৪৭ 

ইতিহাসে ক্রমে তাহারা স্থান পাইতেছে। বাস্তবিক ইতিহাস 
সমাজের জীবনবৃত্তান্ত 1 

স্পেন্সারের বক্তব্য অনেক সংহত আকারে ও অনুবাদে যে রূপ 

পেয়েছে, স্বামীজীর ইতিহাস-চিস্তার অন্যতম মূলশুত্র তাতে বিধৃত। 
পরবর্তীকালে 'বর্তমান ভারতে” সমাজে ও ইতিহাসে বিভিন্ন বর্ণের 
পর্যায়ক্রমে আধিপত্যপ্রসঙ্গে স্বামীজী আরে! দূর প্রসারী দৃষ্টি/ নিয়ে 
বলেছেন__সমাজের নেতৃত্বে বিষ্ভাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক বা 
বান্ুবলের ছারা, সে শক্তির আধার প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসন্প্রদায় যত 
পরিমাণে এই শক্কযাধার হইতে আপনাকে বিঙ্লিষ্ট করিবে তাহা তত 
পরিমাণে দুর্বল ।২ 

বর্তমান ভারত' এবং সামগ্রিকভাবে বিবেকানন্দের ভারতচেতনার 

মূলে রয়েছে দাধারণ মানুষের ইতিহাস সম্বন্ধে তার প্রথর সচেতনতা | 
সুতরাং রাজকাহিনী নয়, গণশক্তির কাহিনীই বিবেকানন্দের ইতিহাস- 
চেতনার মূলসুত্র। 

70080101) গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 11511606591 

ঢ:000210012) ( জ্ঞান-শিক্ষা )-এর উপসংহারে ছাত্রজীবনের পরবর্তী 

জীবনব্যাপী জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির 

প্রয়োগ প্রসঙ্গে স্পেন্দারের মস্তব্য--:44১৪ 5088650778 ৫ 2191 

12890 £07 17813136 601008000) ৪. 710090695০৫ 921-1)9- 

00০6০, 220 15 0018560201505 2. 2:00655 0 19169518012 

11750700007 আত 1095 20567 6০ 056 2906 0196 হা 0 
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28226 ৪010716 অঃ]1 032 0৩ ৪ [:552608778 ভরিতে 

60. ০. ৫75০০060085 (৮ ২ হিডঠ 200 026. ০০80010 ঠা 

5 5. শিক্ষা: বছদতী-প্রকাশিত[ মুজাকর শিক্ষণ] সংরণ : পুত 

ই হাদী ও. বচন? : ও খখ: বর্তমান ভারত পৃ ২৬২ .. 
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10. ড00010.7৯ | 

এই অংশটির অনুবাদে স্বামীজী কত সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে বক্তব্যকে এ 
দেশীয় পাঠকের উপযোগী সরল কয়ে তুলেছেন, তা লক্ষশীয়--“জ্ঞান- 
শিক্ষার ছইটি সাধারণ নিয়মের বিষয়ে আরও ছুই একটি কথা না 
বলিয়া! আমর! এই পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতে পারি না। . সেই 
'হুইটি নিয়মই অতি প্রয়োজনীয় অথচ অত্যন্ত অনাদূত। _ প্রথমতঃ 
শৈশবাবধি আজীবন অধিকাংশ শিক্ষা আনন্দদায়ক হইবে! শিক্ষ! 

১.:৪৫৪০৪৫০০,১। ডা০০গা ২ 25 হন চ 10904 



অভ্বাক বিবেকাদন্দ ২৪৯ 

আপনান্ন চেষ্টায় হওয়া উচিত । দ্বিতীয়তঃ সমস্ত শিক্ষা আনন্দদায়ক 

হইৰে। শিক্ষা সহজ হইতে জটিল, অপরিস্ফুট হইতে উজ্জ্বল, 
মিশ্র হইতে শুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক-য্দি মনোবিজ্জানের মত হয়, 

তাহা হইলে স্বাবলগ্বন এবং আনন্দসহকারে শিক্ষা হইয়াছে কি 
না, এই ছুইটি ইহার পরীক্ষান্বরূপ। কারণ, যে পর্যায়ে আমাদের 
মনোবৃত্তি সকল ক্ষুরিত হয়, সেই প্রকার শিক্ষাক্রম নির্দিষ্ট হইলে 
অল্লায়াদেই হইবে, অতএব কষ্টকর হইতে পারে না। স্বাভাবিক 

পর্যায়ে শিক্ষার আরও উপকার আছে। ইহা দ্বারা শিক্ষিত বিষয় 

কখনও স্মৃতিচ্যুত হয় না । যাহা আপনার যত্বে এবং ধারণাশক্তির 
বল অনুসারে শিক্ষা করা যায় তাহ! মনোমধ্যে গ্রথিত হইয়া যায়। 
আবার এই প্রকার সযত্বে কতকগুলি বিষয় আয়ত্ত করিতে. পারিলে 

অপরগুলি আয়ত্ত করা সহজ হইয়া উঠে। আরও ইহ] ছাড়। 
জীবনের প্রধান সহায় সাহস মনোযোগ, অধ্যবসায় ' এবং সহিষ্ণুতা 
অনেক পরিমাণে বন্ধিত হয়। 

“দ্বিতীয়তঃ সমস্ত শিক্ষা আনন্দদায়ক হওয়া উচিত। ফল 

বিবেচন। করিয়াই যে আনন্দদায়ক হইবে, তাহ! নহে, স্বাভাবিক চেষ্টা 
বলিরাই আনন্দদায়ক হইবে । আবার যে বিষয়ে আনন্দনহকারে 

শিখা যায়, তাহা অন্ত বিষয়াপেক্ষ। অধিক শিক্ষা করা যায়। যে বিষয় 
আনন্দ প্রদান করে, তাহাতে অধিক মনোযোগ হয়, অতএব অধিক 

মনে থাকে । পঠিতব্য অতি কর্কশ, কাজেই তাহাতে মন:সংযোগ হয় 

না, সুতরাং সহজে আয়ত্ত হয় না, শিক্ষক ছাড়িবার নহেন, ভতসনা 
প্রহারাদি আরম্ভ করিলেন, জন্মের মত বালকের চরিত দাগ পড়িক্! 
গেল। যতদিন বিদ্যালয়ে গুরুজনভ্ভয়ে। শিক্ষকের ভকে, সুখ্যাতি 
লোভে বালক পড়িত, বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াই ষব সাঙ্গ 
হইল। কিন্তু যদ্দি আত্মচেষ্টায় এবং আনন্দসহকারে পড়িত, তাহা 

করিত-1”৯ .. 
স্পা * 

১. শিক্ষা; পৃ১৯৭৬ক... 



২৫০ বিবেকানদ ও বাংলারাহিত্য 

শিক্ষার্্ ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ-মানসে হার্বার্ট স্পেন্দারের প্রভাব যে 
সব দিক থেকে দেখ! দিয়েছে, তার মধ্যে 11555081 000912012 

[ শারীরিক শিক্ষা! ] অধ্যায়টি বিশেষভাবে আলোচনাযোগ্য । যথার্থ 
শিক্ষা যে দেহমন আত্মার সবাঙ্গীণ বিকাশে+ সেকথা আমাদের পুথিসবন্য 
শিক্ষার আদর্শে অনেকসময় অবহেলিত | সেদিক থেকে স্পেন্দার বরং 

শরীরচ্চার জন্য মননচর্চা একটু কমাতে রাজী। তিনি! মনে করেন, 
হূর্বল দেহে পাণ্তিত্যের চেয়ে একটু কম বিষ্ধা থাকলেও) যেটুকু বিদ্কা 
আছে জীবনে তার স্ুপ্রয়োগ বেশী কাম্য 1১ |] 

দেহগত পুষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে ইংরেজ স্পেন্দার মাং খাওয়ার 
উপরেই বেশী জোর দিয়েছেন। পরব্তাঁ কালে সন্ধ্যাসী বিবেকানন্দ 
আধাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে নিরামিষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেও জীবন- 
সংগ্রামে রজোগুণাত্মক কর্মের আদর্শের জন্য আমিষ আহারের উপর 
বিশেষ জোর দিয়েছিলেন । তাছাড়া ব্যায়াম, ফুটবল বা অন্যান্য 

খেলাধুলার প্রতি স্বামীজীর অনুরাগ তো সর্বজনবিদিত । আশিষ্ট, ্রচিষঠ, 
বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পক্ষেই বেদাস্তের সুক্মতম ও উচ্চতম ধ্যানধারণায় 
অধিকার সম্ভব-_এই ছিল তার প্রত্যয় । স্পেন্সার ফুটবল খেলার 
40186911511) 25০৮ ( বর্বরতার প্রভাব ) সম্বন্ধে বিচলিত হলেও 

ব্যায়ামবিগ্ভার কলাফৌশলের চেয়ে খেলাধুলার সাবলীলতাকেই 
ছাত্রদের উত্তরজীবনে বেশী কার্যকরী মনে করেছেন। 

১৮৯৫ সালে লগ্ডন থেকে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা! চিঠিতে 
স্বামীজীর দৃষ্টিতে আদর্শ মানুষের চিত্র--“....আমি চাই এমন 
লোক যাদের পেশী লোহার মত দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত নিমিত, আর 
তার মধ্যে থাকবে এমন একটি মন, ঘা বঙ্জের টানা গরঠিত। 
বীর্য, মনু্যত্ব---ক্ষাত্রবীর্য, ব্র্মতেজ |” 

স্পেন্গার তার শরীরচর্চার আলোচনায় জেতে ও মালভোজী 
প্রাণীদের তুলনামূলক আলোচনাদ্ দেখিয়েছেন-_4০০:86 209 0126 
আহ] 29০63 আ10 86 11607৮50009 8050. 000%2 
সি আতা 

১ ছু 200: 9939: 15 8৫9: 185 
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এই অংশটি অন্ুবাদকালে এর বক্তব্য সবটাই স্বামীজী নিশ্চয় 
অন্থুমোদন করেন নি। এমন কি অনুবাদে একটু ভাষাগত স্বাধীনতা 

নিয়ে বক্তব্যের তারতম্যও ঘটিয়েছেন । অবশ্যই মূল বক্তব্য থেকে দূরে 
সরে যান নি, কিন্তু একেবারে আক্ষরিক অন্ুবাদও করেন নি। 

স্বামীজীর অনুবাদের ভাষা-_-“মানুষদিগের মধ্যে বুসম্যান 

অস্ট্রেলিয়ান প্রভৃতি নিরামিষাশী অসভ্যেরা ছুর্বল এবং খর্বাকৃতি, 
অন্যদিকে প্যান্টাগোনিয়ান, কাফি প্রভৃতি মাংসাশী অসভ্যেরা কেমন 
দীর্ঘাকার এবং বলিষ্ঠ । অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকর থাছ্যসেবী হিন্দু অপেক্ষা 
মাংসাশী জাতিরাই যে চিরকীল তেজম্বী এবং প্রধান হুইয়। আসিতেছে 
সে বিষয়ে জগতের ইতিহাসই সাক্ষ্য দিতেছে ।”২ 

কিন্ত জগতের ইতিহাস কেবল মাংদাশী জাতিরই জয়ের ইতিহাস 
নয়, আসলে আত্মবিশ্বাসী জাতিরাই পর্বজয়ী। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের 
পাঠকের! একথা জানেন। স্পেলার ইংরেজের পুষ্টিকর আহারের 
মহিমাকীর্তনের সময় একথ। ভূলে গেছেন যে, তার সমকালীন 
ইংল্যাঙ্ডের দরিদ্র শ্রমজীবীদের অতি অল্পই এই আহার জুটত এবং 
হুর্বল, হিন্দুদের (ভারতীয়দের) শোষণের উপরেই অধিকাংখ ইংরেজের 
দেহের পুষ্টি নির্ভর করত। লক্ষণীয় অনুবাদকালে ন্বামীজী 41150 
কারি বধজে 'অপেক্ষারুত পুষ্টিকর খাস্তসেবী' 'কখাটি ব্যবহার 

. স ক ০5 9০৩০৩০ : নে, 158 

৯ শিক্ষা ; "শারীরিক শিক্ষা? অধ্যায়: প্রা. ০১, 



৫২ বিবেকানন্দ € ধাংঙলাসাহিত্য 

করেছেন । আক্ষরিক ' অনুবাদ না করাই এখানে 'রতিহাসিক সত্যের 
পক্ষে কল্যাণকর হয়েছে। প্রসঙ্গত: স্মরণীয়, বৌদ্ধ বা জৈন প্রভাবের 
আগে হিন্দুদের মধ্যে মাংসাহার স্বস্বীকৃত ছিল। 

সমকালীন ইংল্যা্ডের তরুণদের অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যহীনতার কারণ 
সম্বন্ধে স্পেন্সার য৷ লিখেছেন, তা৷ অবশ্য একালের তরুণদের ক্ষেত্রেও 
প্রযোজয--401 ০10 290 50016, 616 0169901:6 ০৫10000672 

116 0069 ও 5011 11706951176 50910 12 211 150517)655 8170 

[0101659910125, 11010217521 0010196001012, (299 2161:5185 8170 

21011100155 0 ০৬15 80916 200. 60 6 056 ১০০৪৪ 0০0 15010 

01011019025 01001 0015 11066105217 0010196601602) 01225 ৪12 

50101200100 59৮21:21 01501701106 01810, 17615000016, 20726 

09210085615 01705 0000160, 72:61)615 10 210 0161099169 

101 17810 1705 0010 100111101)151175  5010192016015, 2170 

18000011775 02061 0215 015905817036, 12856 00 10081170911) 

2. 00016 23021251৮2 5016 0: 115106) 216. 211 06 5521, 

1:000100 0011560 60 ৮৮০৫1 22115 2120 186, (81017511005 

62701562190 £600115 006 51501 190110855. 10152 ০0:28- 

00501925 5122121) 05 01715 ০02012050 ০৬০19001108001% 

2 17090098000 01610 0171101217) 0150159095650 1০ 

11691500650 21506 00102 50815002011 

€17218165) 216 10001165000 £0 01020051272 00100001017) 

10101) 1006 250212060. 61221) 01550111020. 0 0126 015 

£520150. ০1511061779 0£ 0950 561061:80015,৮১ | 

. উদ্ধৃত অংশটুকুর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ স্বাসীঙ্গীর ভাষায়_-“আধুনিক 
কালে কি বালক, কি বৃদ্ধ, সকলের উপর পূর্বাপেক্ষা সমাজের ভার-_ 

সংসারের ভার অনেক অধিক হইতেছে । সকল বাবসায়ে অনেক 
প্রতিযোগী হওয়াতে পূর্বাপেক্ষা অনেক অধিক উদ্যোগ এবং শি 
1৯8৩৪ ৫০] : 9০5০৬ : এ: 2:45 10424 



অনুবাক 'বিবেকানঙ্গ ২৫ 

ব্যয় হইয়া যায় এবং এই শক্তি-সংগ্রাসের উপযুক্ত হইবার জগ্য সম্ভানের 
উপর পূর্বাপেক্ষা কঠোরতর শিক্ষার আবশ্যক হইয়াছে । আবার পিত। 
এ প্রকার ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়া! আপনার শরীর এবং মন ছূর্বল 
করিয়া ফেলিয়াছেন, পুত্র সেই শরীর প্রাপ্ত হইয়! এই প্রকার ক্গীণতা 

সত্তেও পূর্ধোক্ত কঠোর পরিশ্রম করে-_কাজেই অকালে তাহার শরীর 

ভগ্ন হইয়া পড়ে। প্রত্যহ এই প্রকার অধিক পাঠ করিয়া শরীর এবং 

মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, এ প্রকার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন ।” 
শিক্ষাপ্রণালীর উদ্দেশ্য স্ুসঙ্গত জীবনযাপনের আদর্শস্থাপন। কিন্তু 

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সস্তিকষ সঞ্চালন ছাড় অন্ঠান্ত দিক প্রায় 

অবহেলিত । সেকথ' স্মরণ কারয়ে দিয়ে স্পেন্নার বলেছেন- “প্রকৃতির 

হিসাবের এক তিল ব্যতিক্রম হয় না৷ ;_-এ দিকে অধিক ব্যয় কর, 
অপর দিকের লইয়। প্রকৃতি তাহা! পূর্ণ করিবে ।”৯ শুধু উপযোগিতা- 

বাদের দিক থেকেই নয়, চিরস্তন শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শের দিক থেকেই 
প্রকৃতির এই আপুরণ-শক্তির আদর্শ আমাদের স্মরণীয় । 

স্পেন্সারের শিক্ষার্শ ডারুইনের ক্রমবিবর্তনবাদেরই ' অন্যতম 

স্বাভাবিক পরিণতি । এছাড়া রুশোর শিক্ষাচিস্তা, কোম্তের ঞ্রুববাদ 
এবং বেস্থামের হিতবাদ তাকে প্রভাবিত করছে। 'স্পেম্সারের 
বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাচিস্তার মূলে রয়েছে ইহুজীবনের পরিপুর্ণৃতায় 

বিশ্বাস! এমন কি। ধর্ম বা কবিতার মতো ভাবজগতের বিষয়বস্তকেও 

স্পেন্সার বিজ্ঞানের আলোকে দেখতে বা! দেখাতে চেয়েছেন। ফলে 

বিজ্ঞানের প্রতি এমন এক পক্ষপাতী দৃষ্টিভঙ্গী তার গ্রন্থে ফুটে উঠেছে, 
বা আধুনিক শিক্ষাচিস্তার জগতে সমর্থনযোগ্য নয়। "অতিরিক্ত 
বিজ্ঞানের প্রতি .পক্ষপাতের প্রতিবাদে এ যুগের শিক্ষাব্যবস্থায় 
কারিগরীবিষ্ভার ক্ষেত্রেও মানবিক বিদ্ভার প্রয়োগের কথ। শিক্ষাবিদ্দের 
অন্তরে জেগেছে ।২ তথ্যানুসম্ধানীদের রি স্বীকার করেও একথা 

১ শিক্ষা: পৃই ৯৫-৯৬ 

২ এ বিষয়ে বাঁফবপুর রিশ্ববিষ্ভালয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং ১৮৮ দিনগত 
বিষ্তাশিক্ষা্স যোজন বিশেষ প্রপংসলীয় | 12. 7 ১৮ 



২৫৪. বিবেকানন্দ ও বাংলাষাহিতা 

ভাব! দরকার যে বেঁচে থাকার অর্থ কেবল অস্তিত্বের সমন্তা মেটানো, 
নয়। মানবমানসের দূরাভিসারী ভাবনা ও চেতনার অভিযানে 
চন্দ্রলোকযাত্র। সামান্য পদক্ষেপ মাত্র। মানব-অস্তরের অন্ত 

মহাকাশের তুলনায় বাইরের মহাকাশ অনেক লীমাবন্ধ । 

ত্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শের প্রাথমিক প্রতিজ্ঞা বেদাস্তের 
আত্মতত্বে প্রতিষ্ঠায় । তাই তীর মতে “50008001015 0১2 1092- 

25080101006 022 06106506101 2115905 112 02321. ( “সানব- 

অন্তরের চিরস্তন পূর্ণতার বিকাশস্বাধনই শিক্ষা |), কারণ বদাস্তিক 

বিবেকানন্দের মতে, (অন্ুবাদকালে স্বামীজীর চিন্তাধার। গড়ে উঠছে 

মাত্র। স্বাভাবিকভাবেই স্পেন্সারের চিন্তাধারা আয়ত্ত করে তিনি 
যখন নিজন্ব শিক্ষাচিস্তা গড়ে তুলেছেন, এ তখনকার কথ] )-_-“মানব- 

অন্তরের চিরস্তন ব্রহ্মত্বের প্রকাশই ধর্ম।”২ পরবর্তীকালে স্বামীজী 
এও বলেছেন-_-“আমাদের চাই কি? স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে 
ইংরেজী আর বিজ্ঞান পড়ানো » চাই €6০1770108] 901002010 

€ কারিগরি শিক্ষ। ) যাতে 11501985005 ( শিল্প) বাড়ে ; লোকে চাকরি 

ন। ক'রে হু'পয়স। করে খেতে পারে ।”৩ 

শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যবহারিক বিদ্যার সঙ্গে অধ্যাত্মবিষ্ভার সংযোগের 
প্রয়োজন সম্বন্ধে রাজা রামমোহন থেকে প্যান্নী্ঠাদ, ভূদেব, বন্কিম 
প্রমুখ উনবিংশ শতাব্দীর মনীধিগণ সকলেই একমত | স্বামী বিবেকানন্দ 
এঁদের চিন্তাধারার সঙ্গে বেদাস্তের মুক্ত আত্মার অভয়বাণী সংযুক্ত ক'রে 

শিক্ষাকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সংগ্রামের উপযোগী অস্ত্রে পরিণত 
করতে চেয়েছিলেন । 

স্বামীজীর চিস্তাধারায় স্পেন্সারের- প্রভাবের ও সে প্রভাব 
অতিক্রেমণের সামান্য কয়টি দৃষ্টাস্ত উপস্থাপিত হল। স্বামীজীর 
শিক্ষাচিস্তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় তার এই অনুবাধগ্রস্থটি বিশেষ 

১,২ বাধী ও রচনা : ৬ খণ্ড : পৃঃ ৪*০ ওরা মার্চ, ১৮৯৪ চিকাগে। থেকে 

নারে . 
1.৬. স্বাধীজীর স্থতি : পরিনাথ সিংহ; বাধ ও রচনা: ,মবম.খ ; পৃঃ ৪০ 



অন্বাধক বিবেকানজ্ ২৫৫. 

গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী । এ গ্রন্থে আমাদের ।লক্ষ্য অনুবাদক 
বিবেকানন্দের পরিচয়-লাভ । 

বাংলাসাহিত্যে অনুবাদের বিশেষ প্রয়োজন এবং বিরাট সম্ভাবন।। 

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পরিকল্পনা বত বিস্তৃত হবে, বিশেষত 

বিশ্ববিষ্ঠালয়গত শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার ভূমিকা! যত ব্যাপক হবে, 
ততই মননশীল অনুবাদের প্রয়োজন বাড়বে। সেদিক থেকে বিশ্বসাহিত্যের 
জ্ঞানবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ গ্রস্থরাজিকে মাতৃভাষায় অনুবাদ করাও প্রয়োজন 
হয়ে দাড়াবে । সুখের বিষয়। এ বিষয়ে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিগ্ালয়ই 
সচেতন হয়েছেন । কিন্তু বাংলার বিশ্ববিগ্ালয়গুলির ভূমিক! এক্ষেত্রে 
তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। 

বিজ্ঞাননচেতন সমাজতান্ত্রিক মননের যে উত্তরাধিকার স্বামীজী 

স্পেন্সারের কাছে লাভ করেছিলেন, উত্তরকালে স্বকীয় সাধনা ও মননে 

তাকে আধুনিক ভারত ও পৃথিবীর শিক্ষাচিস্তার পক্ষে এক মৌলিক 
প্রেরণার উৎসে রূপাস্তরিত করে গেছেন। এ বিষয়ে কিছু কিছু 

আলোচন হয়ে থাকলেও স্বামীজীর শিক্ষাদর্শনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আজও 

শিক্ষাচিস্তার ইতিহাসে অপেক্ষিত। সে বাই হোক, প্রথম জীবনের এই 

অনুবাদ বিবেকানন্দজীবনে ও সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপাদান ; 
সেইসঙ্গে অনুবাদক বিবেকানন্দের ভাষাশক্তি ও মননশীলতার সার্থক 
উদাহ্রণ।১ 

১ বিবেকানন্বসাহিত্ের ইংরেজী অংশে মূল বাংল] এবং সংস্কৃত থেকে 
তার নানা অন্ছবাদের উদ্দাহরণ মেলে। সেগুলি ইংরেজী অঙ্গবাদ হিষাবেই 

অ'লোচিত হওয়া উচিত বলে আমরা এ বইয়ে উপস্থাপিত করলাম না। 

কৌতুহলী পাঠকদের কথ! ভেবে তিনটি উদ্দাহরণ উদ্ধৃত করি। 
ভগিনী নিবেদিতা! তার 30:95 ০৫:90:75 ড78:5050785 00 0০ 
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পরিচ্ছেষে শ্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে . তার ভ্রযণকাহিনী-ব্ণনা-্রসঙ্গে ১৬ই 
জুলাই, ১৮৪৮ এর দিনলিপিতে লিখেছেন, বিলমের.উপরে নৌকো, যেতে 
যেতে ্থায়ীভী একের পর এক রাষপ্রনাদের বা! অন্ত শাক্তদীফিকারের গান, 



* ২৫৬. বিবেকানন্দ ও ফাংলাবাছিত্য 

গেয়ে চলেছেন, মাঝে যাঝে কোনে! কোনে। গাঁদ অস্্বাদও করছেন ।- আষন 
একটি গানের অনুবাদের প্রথম চরণ--"] ০৪11 09০, 0138০ 280:02প। 
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রামপ্রসার্দের গানের পুরো বা আংশিক অন্বাদ নিবেদিতার “0811 1176 

10032 গ্রন্থে আছে। এগুলিও ম্বামীজীর কৃত অহ্থবাদ হওয়াই স্বাভাবিক | 

ঘূল বাংলা থেকে এত সহজে অনুবাদের ক্ষমতা তখনে৷ নিবেদিতার হয় নি 
নিশ্চয় । ম্বামীজীর জীবিতকালেই নিবেদিতার 7৪11 0১০ 10021 গ্রন্থের 

প্রকাশ-_এ তথ্যটিও শ্মরণীয়। 
0658 ০ 90205 ড/8006055- গ্রন্থে স্বামীজীর সংস্কৃত ন্ডোত্র 

অন্্রবাদের আর একটি উদাহরণ--“**১০ 02178155000 05 06 1২0029- 
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.. সভূরবেষের 'কুতন্তো্? অপতো। মা সদগময়, তমসো। মা জ্যোতি ইত্যাদি 
' হধিজামাছিত্যের পাঠকদের কাছে হুপরিচিত। ' এই ভোজের ধ্াদিরাবীরয 
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এধি'--অংশটুকু মুখে মুখে অন্বাদের সময় স্বামীজী প্রথমে অন্যভাবে 
করেছিলেন। পরে বর্তমান রূপটি দবেন। হিমালয়-জ্রমণের সময় নিবেদিতা 
প্রভৃতির উদ্দেস্তে উপয়ের স্তোত্রটির সঙ্গে একই দিনে মুখে মূখে রচিত এমনি 
আর একটি অনুবাদ মধুচ্ছন্দ! খধির মন্ত্রযালা-- 
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খথেদের প্রথম মণ্ডলে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিধূত “মধু বাতা খতায়তে, মধু 
ক্ষরপ্তি সিদ্ধবঃ ইত্যাদি মঙ্ত্রটি-গ্রসঙ্গে নিবেদিতার (যূলতঃ স্বামীজীর ) 
মস্তব্য---006 ০৫ 056 10090 10687161601 0৫ 006 [71000 82.02810021185, 
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০১. 309---310. 

৬গ 



স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবতিত শ্রীরামকৃঞ্চ-আন্দোলনের মুখপত্রস্বরূপ 
তিনটি পত্রিকার কথা আমর! জানি-ব্রহ্মাবা দিন? 'প্রবুদ্ধ ভারত" এবং 
'উদ্বোধন'। এদের মধ্যে 'উদ্বোধন” বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও বাংলাসাহিতে) 
ব্বামীজীর দান আলোচনাপ্রসঙ্গে এবং সামশ্রিকভাবে ধিবেকানন্দ- 
জীবনাদর্শের প্রকাশরূপে এ পত্তিকাখানির কথ। আমাদের বিশেষভাবে 
আলোচ্য । 

'ব্রহ্মবাদিন্” পাক্ষিক পত্রিকারূপে ১৮৯৫-এর ১৪ই টি প্রথম 

প্রকাশিত হয় মাদ্রাজ থেকে । স্বামীজীর অশেষ স্নেহভাজন আলাসিঙ্গ 

পেরুমল এ পত্রিকার কর্ণধার ছিলেন। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় এর 
আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত ক'রে যে তিনজন বিবেকানন্দ-অন্ুরাগীর পত্র 

প্রকাশিত হয়, তাদের নাম জি, ভেম্কটেশ্বর রাও, এম. সি. নাঞ্ুণ্। রাও 
এবং এম. সি. আলাসিঙ্গা পেরুমল। ব্যক্তিগত জীবনে বিজ্ঞানশিক্ষক 
আলাসিঙ্গ। স্বামীজীর আদর্শে উদ্ধংদ্ধ মাদ্রাজের তরুণদের অন্যতম । 
ভার এবং তার মতো মাদ্রাজের আরো! কিছু তরুণের আগ্রহেই 
চিকাগোর ধর্মসভায় যোগদানের আগ্রহ স্বামীজীর মনে জাগে। 

আমেরিকা! থেকে স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে যেসব চিঠি লিখেছেন 
সেগুলি ভাবের মহত্বে ও অনুপ্রেরণার অগ্মিতাপে বিবেকানন্দসাহিত্যে 

চিররম্মরণীয়। স্বামীজীর প্রেরগাতেই ভারতীয় চিন্তাধারার প্রকাশের 

বাহনরূপে '্রহ্ষবাদিন প্রকাশের পরিকল্পনা করেন মার্রাজের 
তরুণেরা,। চিকাগে। ধর্মসভায় অসামান্য সাফল্যের পর আমেরিকায় 
একেক পর এক নগরীতে বিজয়-অভিযান শেষে স্বামীজী যখন 
ইংল্যাণ্ডে, তখনই ভারতে স্বামীজীর ধ্যান-কল্পনার বাহনরূপে প্রকাশিত 
হলো 'বরজ্মবাদিন্?। 

প্রথম সংখ্যায় পত্রিকাটির আদর্শের কথা জনসাধারণকে চি 
পূর্বোক্ত বিবেকানন্দ-অনুগামীরা লিখেছিলেন__ | 



ত্বামী বিবেকাননের পতরিকণ : “উদ্বোধন? ২৫ 

4911 | 

07246: 0156 8৫106 200. ড7101) 00001852161 0£ 

55721001 15161201009) 16 19 01010909520 00 5221 ৪ ০15 

10901052160 10213812790. 06 737915170959011. 17156 10911) 

00190৮০010০ 10017098115 ৫0 0088966 02) %০021200 

7২211810120 19019. 2180 00 ৬0৫] 60ড81:05 0126 110070৩- 

10156 01 032 500121 2120. 10)01:2] 00101100125 06 12091 0 

90০201]5 130101715 2101 012 5010117)6 2190 10121501581 10983 

06 13317031970. 10152 0০0৬6: 01 2125 1069] 117 91115 

10170017162 161) 11501180102, 2150 0106 196 0: 036 

£0০0৫ 2120 03০ 1022100.60], 15 02001700176 010. 190৬7 17161) 

8770 00815 1615 3 2100 16 515811 0০ 0156 20০8৬০00106 0156 

31817108520) 00 00010850106 1311900 10281] 113 0136 

10950 8170 00165011512 11) 13101) 1015 00180 12০01060112 

ঢ12 17150010081] 58050 11665180016 0: 036 1310005. 7/01170- 

0] 06 6১০ 18০6 0786 ০০০০2) 05 10621 0£ 022 1711500 

900000155 200 0136 01800021132 0 056 17100 

0600195, 03616 19. 2. 7106 801 ০ 52091810019 1126 

010909990 26৬7 10017)9] ভা1]] 00105091015 1990 19 ৬1৩ 

10৬ 629৮ 100 ঠাচে 60 02156 0526 £018 2100. 7702106 0176 

9০০18] 210 1:61151009 19060100129 0৫ 0136 ০০০) ৪০০০৫ 

23016 2150 27012 71612 026 50106 ০1 026 106৮ ৫1116 

10981.১ 

১:06 99105859010) 98001085, 9290. 145 1895 ৬০1 

বি০] (দি ভ্রদ্মবা্ধিন, শনিবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫, প্রথম খণ্ড, প্রথম 

সংখ্যা )। 
“হাশর, স্বামী, বিবেকানন্দের উৎসাহ ও. উপদেশ গঙায়ী '্ববাছিন 

নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা! প্রকাশের গ্রন্তাব করিতেছি। পরিকাটির মুল 



২৬৯ ' হিবেকাননও বাংলাপাহিত্য 

ব্রহ্গবাদিনে'র এরই আদর্শই স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহে ও 
প্রেরণায় প্রকাশিত সব কয়টি পত্রিকার প্রাণের কথা | '্রক্ষবাদিনে'র 
সম্পাদকমণ্ডলী আর্ধধর্ম ও সাধনার' গভীরতর মর্সানুন্ধানের উপর 
বেশী জোর দিয়েছিলেন । এমন কি এ'দের অতিরিক্ত সংস্কৃত-প্রধান 

রচনা সম্বন্ধে স্বামীজীও মাঝে মাঝে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন । কিন্ত 

মোটের উপর যে সমুচ্চ মননের আদর্শ বিবেকানন্দ-দাহিত্যের মূল 
প্রেরণা, তার পরিচয় 'ব্রহ্মবাদিনে" বিধৃত। 

কিন্ত সাধারণ পাঠকের উপযোগী করে গল্পকথায় বেদ, উপনিষদ, 
পুরাণের অমর গল্পকাহিনীগুলি ইংরেজীতে বিশ্ববাসীর কাঁছে ছড়িয়ে 
দেওয়ার প্রয়োজনও স্বামীজী অনুভব করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে 
তরুণ বয়সে শোনা সেই অপুর গল্পমালার কথাও হয়তে। তার মনে 
জেগেছিল।১ এই পদ্ধতিতে তিনি নিজেও উপকৃত হয়েছেন । 

ব্রহ্মবাদিনে'র প্রায় একবছর পরেই তাই প্রকাশিত হল 'প্রবুদ্ 
ভারত'। ১৮৯৬-এর জুলাইয়ে প্রকাশিত হয়ে মাঝে সামান্য কিছুদিন 
বন্ধ থাকার পর পুনরুজ্জীবিত 'প্রবুদ্ধ ভারত" আজ অবধি রামকৃষ্ণ 
সজ্ঘের ইংবেজী মুখপত্ররূপে সমগ্র বিশ্বে সুপরিচিত । 

উদ্দেশ্য ভারতীয় বেদাস্তধর্মের আদর্শপ্রচার এবং হিন্দুধর্মের উচ্চতম সর্বজনীন 

আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মানবজাতির নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন-প্রচেষ্টা | মানব" 
হৃদয়কে মহত প্রেরণা এবং শিব ও সুন্দরের প্রতি অঙ্রাগে পূর্ণ করিয়া তোল! 
নির্ভর করে একটি আদর্শের মহত্ব ও পবিত্রতার উপর ) ব্রদ্মবাদিনের প্রচেষ্টা 
হইবে হিন্দুশাস্ত্রের এতিহ্ের উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতম ও মহতম 
সত্যের অন্ুসন্ধান। শান্ত্রগত আদর্শ এবং ব্যবহারিক জীবনে উহার রূপদানের 
মধ্যে যে বিপুল পার্থক্য রহিয়াছে সে কথ মনে রাখিয়। প্রস্তাবিত এই নৃতন 
পঙ্জিক। সর্বদা এই পার্থক্য দূর করিতে এবং দ্বেশের ধর্মীয় গ্রতিষ্ঠানসমূহকে 
আধ্যাত্বিক আদর্শের উন্নত মহিম্ার উপযোগী করিয়া, তুলিতে নিয়ত সচেষ্ট 
থাকিবে ।' 

': ১. বর্তমান লেখকের 'শ্রীরামরুফ ও বাংলাপাহিত্য' গ্রন্থের “কখাসাহিডো 
ধরার" ব্যাক ইত । 



ব্বাষী বিরেধানন্দের পজিক্ষা : “উদ্বোধন ২৬৯ 

প্রবুদ্ধ ভারতা- পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় পত্রিকার নামের পাশে 
ভারকাচিন্ দিয়ে লেখ! আছে- 48 158106 515265060৮5 9215) 

15618128190) 11101) আা12116 006205 4£১8121760 [0018, 

8190 118010895 6১৪ 01096 16190077511 0586 65250 06 

(ো০০া 110001977 2120 900013150). “থ্বামী বিবেকানন্দ- 

প্রস্তাবিত এই নামটির অর্থ প্রবুদ্ধ বা জাগ্রত ভারত ( ইংরেজীতে 
/21061260 10019 )। নামটি 'প্রবৃদ্ধ ভারতো'র কথার সঙ্গে সঙ্গে 
হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের নিকট সম্বন্ধের কথাও মনে করিয়ে দেবে । 

'প্রবুদ্ধ ভারতা-পত্রিকা-প্রকাশের উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে এ পত্রিকার প্রথম 
সংখ্যার-_('[56 71800510172 71361205 01: 4১৮81076 [1)012) 

1$0901:95) 1015, 1896, ৬০] [) 170 ]7)--008156125 (আমাদের ) 

শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে লেখা আছে--+“*:08০ 2565 01 0126 ০50 

70110 ৮৮০1০ 0126101521595 (00760 6021:05 10019) 01006 

1306 25 0৫ 010 101 016 £010 2170 51121 9115 ০0910 51৩) 

98 101 0122 1001৩ 19505 0:58501:55 5010091060 11 1161 

210016126 52060 11621800716. 01225020 7015510791065 10. 

05211: 28252105555 00 ৮1115 61221211500) 1290 0021১20 212 

811012176 1009510 ০13250, 012০ ছা 52011 ০ 1096 ০010621005 

080520 01501) 60 91106 001610591 501701215 76 [.3175- 

90010065 0£ 2956217) 11021909016, 1790 0121007815 105০01563 

৪ 0$2, 15101 16 ৪5 1006 113 60611 00৬6: 60 209999, 

4৯৪ 01711010815 ৪:০2 90০066090 05 01211050171, 

0০0161079015 200 0210%115 81০ 10110 00 ১01900617- 

13705 200 10671996119. 10126 চ12166 1027 2120 03 তি 

1805 ৪৮ 22200 056 10019 7০০৫, 230 03616, ০0106 

৪০০9৪ 1১6 [37700 ৪8828 27:06 (৫26 977587 0:66, 126 

109: 069, 82 ৪০০] 8185007. 056. 2509517708 50:6212, 2180 মি 

309০০ 211 086.15092100 ০0012 230-056. 05016 165515008 



২৬২ বিবেকানন্দ ও বাংলালাহিত্য 

01711095010155 0580 25115 2000 1815 11105 21301520 00210, 

1706 41500961525 00101151760) 10112111719 109101015. 4১ 

921217599178 20100 001 10105 02069 0126 81091406 201093 

076 5285. ৮5550806006 0102215179505 20215 এ 
71:0£:555 11) 0150217)6 121)05.117152  :006551073 06%০1019 
1000 2 £85058]. 165 100192 16201765 [00191 5150165 ৪20 
02150101001: 00016102112170 15 2/2102171175.”১ 

১ **পাশ্চাত্য জগতের দৃষ্টি ভারতের উপর এসে পড়েছিল, তবে এবার 
প্রাীনকালের মতো! সোনাঁরপোর জন্য নয়, তার চেয়ে যে চিরস্থায়ী সম্পর্ক 
ভারতের প্রাচীন শান্ত্রাদিতে নিবন্ধ, তারই উদ্দে্টে ভারতের প্রতি এই 

দৃষ্টিপাত। হিন্দুদের কুৎ্সাগান করতে গিগ্নে খ্রীষ্ঠান মিশনারীর দল এমন এক 

যাদুর বাক্স খুলে ফেললে, ঘার ভিতরের সৌরভেই তারা মৃছিত হয়ে পড়ল। 
প্রাচ্যমাহিত্যের লিভিংস্টোনের সমান প্রাচ্যতত্ববিদের1! নিজেদের অজ্ঞাতসারেই 
এমন এক দেবতাকে জাগিয়ে তুললেন, ধাকে তৃপ্ত করার ক্ষমত! তাদের ছিল 
না। ভাষাতত্ববিদ্দের পরে যেমন দীর্শনিকের। দেখা দেন, তেমনি কোলক্রক 
আর কন্ডওয়েলের পরে দেখ! দিলেন সোপেনহাওয়ার এবং ভয়সন প্রভৃতি । 

শ্বেতাঙ্গ ভন্রলোক তার সুন্দরী পত্বীনহ ভারতীয় অরণ্যে প্রবেশ করে অশ্বখখতলায় 

হিন্দুখষিকে দেখতে পেলেন। প্রাচীন বৃক্ষটির শীতল ছায়া, প্রাণদ বর্ণাধার। 

আর সবার উপরে খষিমুখ-নিঃহ্ত হ্থ প্রাচীন স্থ্িগ্ধ গ্রাণবস্ত অমৃতবাণী তাদের 
বিষুদ্ধ করলো। আমাদের মধ্য থেকে একজন সন্গ্যাসী সমুদ্রপারে হোমাগ্রিশিখা 
বহন করে নিয়ে গেলেন। উপনিষদের মর্মবাঁণী দূরে দূরাস্তরে ছড়িয়ে গেল। 
ক্ষীণ শোভাষাত্রাটি ক্রমে বিরাট উৎসবে পরিণত হল। সে উৎসবের 
কলকোলাহুল ভারতের উপকূলে এনে পৌন্ুল। চেয়ে দেখুন, ামাদের 

মাতৃতৃমি আবার জেগে উঠেছেন !” : 
এক্ষেত্রে একটু রূপকছলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্যতত্ববিদ্দের ফুতিত্ব এবং 
১৯০৩০ ০৪৭ 
স্ছায়্ার কথ! যে নিপুণতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তা! লক্ষণীয়, 
ভক্লোকটি* থেকে উদ্ধৃত বাকি অংশটুকু 'প্রবৃদ্ধ ভারতের মলাটে নারির 
চেষ্টা কিছুট। বিজ্ঞাপনোচিত হতয়ছিল | অঙ্কনশিল্প-হিসাবেও নিতান্ত স্কুল এই 

' মলাটিচিন্রকে বর্জনের নির্দেশ দিয়ে স্বামীজী পত্জিকাটির ধধার্থ উপকার 
করেছিলেন। 



খ্বামী বিবেকানসোর পত্রিক। : উদ্বোধন ২৬৬ 

পাশ্চাত্যে ভারতীয় ব৷ প্রাচ্য আদর্শের প্রভাব-বিস্তারের প্রসঙ্গে এ 
প্রস্তাবে পাশ্চাত্যবাসীর প্রাচীন ভারতীয় জগতে প্রবেশের যে ছবি 
কথায় আকা! হয়েছে, তাই “প্রবুদ্ধ ভারতের" মলাটেও জাক। হয়েছিল । 
চিত্রকলার নিদর্শন হিসাবে সে ছবি স্বামীজীর কাছে এতই বিরক্তিকর 
হয়েছিল যে, বথাশীজ 'প্রবুদ্ধ ভারতো'র নতুন মলাটে জন্য তিনি 
উদ্যোক্তাদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এতে করে 'প্রবুদ্ধ 
ভারতে'র উদ্যোক্তাদের মূল উদ্দেশ্ঠ বুঝতে অন্ুুবিধা হয় না। ১৮৯৮- 
এর জুন অবধি সম্পাদক রাজন্ আয়ারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়ে 
এই বছরের 'আগস্টমাসে উত্তরপ্রদেশে হিমালয়ের আলমোড়া থেকে 
বিবেকানন্দশিষ্য ্বামী স্বরূপানন্দজীর. সম্পাদনায় 'প্রবুদ্ধ ভারত' 
আবার প্রকাশিত হতে থাকে । রাজন্ আয়ারের আকন্মিক দেহাবসানে 

পত্রিকাটি সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়াতে বেদনার কারণ ঘটলেও এর পর 
থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে ও কল্পনায় 'প্রবুদ্ধ 
ভারতে'র নব-রূপাস্তর ঘটে। 

'প্রবুদ্ধ ভারতে'র এই নব্জন্ম উপলক্ষেই স্বামীজী তার বিখ্যাত 
কবিতা “0 03০ 4১৪1561১60 [15019 ( 'প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি' ) 

লিখেছিলেন । ব্রহ্মবাদিন্ঃ এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত ছুটি পত্রিকাতেই তার 
অজস্র ব্তৃতা ও রচন! প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাছটি যে স্বামীজীর 
বিশ্বকল্যাণযজ্ঞেরই আর এক দিক সে সম্বন্ধে বারংবার চিঠিপত্রের 

মাধ্যমে তিনি তার অন্ুুগাীদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। ১৮৯৫ থেকে 
১৮৯৮-এই সময়ের মধ্যে আমরা ছুটি ইংরেজী পত্রিকার প্রকাশ 

দেখলাম । ১৮৯৯-এ প্রকাশিত হুল স্থা্মী বিবেকানন্দের বাংলা 

সাময়িক পত্র উদ্বোধন? । 

২ 

'হ্ধাবাদিন পঞ্জিকার আদর্শবান .ছিল--“একং সিরা বন্যা 
বস্তি” প্রবন্ধ ভারত" পততিকার  আদর্শ--.* 4796 1. ৯8106 | 



২৬৪ বিবেকাদন্ ধা. বািনংসাহিকা 

8754 5609 200 (111 ৫26 £€08] 15 15901160.৮৯ উদ্ধৃত বাক7টি যে 

উপনিষদের বাণীর ষঙ্গে স্বামীজীর নিজন্য প্রেরণাযোগে সৃষ্ট সেকখ! 
“অনুবাদক বিবেকানন্দ অধ্যায়ে আলোচিভ | উদ্বোধন” পত্রিকার 
প্রথমে আদর্শ হলো উপনিষদের মূল বাণী__“তত্বমসি শ্বেতকেতো”২। 
প্রথম কয়েকটি সংখ্যার সুচনায় এই বাণীই রয়েছে । তার পর থেকে 
দেখা দিল-_“উত্ভিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।”৩ | 

ব্যক্তি আত্মা থেকে ভারতাত্মা, এবং ভারতবাসী থেকে সমগ্র 
বিশ্ববাসী তার এই আহ্বানের লক্ষ্য। তবু, বিশেষভাবে বাংলার 
সম্তান তিনি, বাঙালী হিসাবে বাংল! ভাষ! ও সাহিত্যের কাছে তার 
খণপরিশোধের উপায় হলে! মাতৃভাষায় শ্রীরামকৃ্ণ-আদর্শ-প্রচারের 
মাধ্যমরূপে একটি পত্রিকা-প্রকাশ। অনেকদিন থেকেই এ জাতীয় 
একটি পত্রিকা-প্রকাশের কথা নিয়ে গুরুভাইদের সঙ্গে তার পত্রালাপ 
চলছিল । 

১৮৯৪-এর ২৫শে সেপ্টেম্বর বরাহনগর মঠের গুরুভাইদের 
উদ্দেশে স্বামীজী লিখছেন-_“একটা! খবরের কাগজ তোমাদের ০৫ 

(সম্পাদন ) করতে হবে, আদেক বাঙলা, আদ্দেক হিন্দি--পারো তো৷ 
আর একটা ইংরাজীতে। পৃধিবী ঘুরে বেড়াচ্ছ__খবরের কাগজের 
$81১5021১1 (গ্রাহক ) সংগ্রহ করতে ক-দিন লাগে? যারা বাহিরে 
আছে, 5০902 যোগাড় করুক। গুপ্ত৪ হিন্দি দিকট৷ 

বলা বান্ছুল্য, এ-জাতীয় খবরের কাগজের সন্কর তখনই রূপায়িত 
হয় নি। এর মধ্যে ইংরেজী পত্রিকা. 'ব্রক্মবাদিন্? মাদ্রাজ থেকে 
প্রকাশিত হলো । তবু একে ঠিক সঙ্বের পত্রিকা বল চলে না । 

১ ওঠো, জাগো, অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যস্ত থামিও না 
২ শ্বেতকেতু, তুমিই সেই (ব্র্ধ )। ছাদ্দোগ্য উপদিষদ্ ৬১৬1৩ 
৩ ওঠে, জাগো, শ্রেষ্ঠ আচার্ধদের কাছে গিয়ে তত্বজান লাভ কর। 
৪ স্থারীজীর, শিল্ত-দ্বাষী ফদানন্দ। | 
রানী ও রচন। : ৬ খড; পৃঃ ও । 



স্বামী বিবেকানন্দের পত্রিকা : 'উদ্বোধন' ২৬৫ 

১৮৮৬-এর জাড়ুয়ারিতে স্বামী জরিগুণাতীতানন্দজীকে লেখা স্বামীজীর 
আর একটি চিঠির অংশ-_7.. ''তোর কাগজের 1065 (সন্বল্প) অতি 
০ ৫০০ টাকা! 
পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেবো :.-...। ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান ধর্ম প্রচারের 
ঢের লোক আছে, তুই আপনার দেশীধর্মের প্রচার এখন করে ওঠ 
দিকি। বে কোনও আরবীজান! মুসলমান ভায়া ধরে যদি পুরানে! 
আরবী গ্রন্থের তর্জম। করতে পারো, ভাল হয়। ফার্সী ভাষায় অনেক 

11001912 3156015 (ভারতীয় ইতিহাস ) আছে। বদি সেগুলি ক্রমে 

তর্জমা করতে পারে) একটা বেশ 12£0121 1610 ( নিয়মিত বিষয় ) 
হবে। লেখক অনেক চাই। তারপর গ্রাহক যোগাড়ই 
মুশকিল। উপায়-_-তোরা! দেশে দেশে ঘুরে বেড়াস, বাঙলাভাষা 
যেখানে যেখানে আছে, লোক ধ'রে কাগজ গতিয়ে দিবি. চালাও 

কাগজ, কুছ, পরোয়া নাই। শশী, শরৎ, কালী প্রভৃতি সকলে পড়ে 
লিখতে আরম্ভ কর। ঘরে বসে ভাত খেলে কিহয়? তুইখুৰ 
বাহাছরি করেছিস । বাহবা, সাবাস ! গুঁজেগু'জেগুলে। পেছু পড়ে 
থাকবে হাঁ ক'রে, আর তুই লন্ফ দিয়ে সকলের মাথায় উঠে যাবি 
ওর। নিজেদের উদ্ধার করছেনা হবে ওদের উদ্ধার, না আর 
কারুল্প 1৮১ 

শ্রীরা মকৃষপার্ধদ বিবেকানন্দের প্রিয় গুরুভাইদের অন্যতম সারদ 
(বা স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ )২ তার পত্রিকাপ্রকাশের সন্কল্লের দ্বার! 

স্বামীজীর মনে কতখানি উৎসাহসঞ্চার করেছিলেন, তা৷ এ পত্রটিতে 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় । পক্রিকাপ্রকাশের পিছনে অধ্যাত্মপ্রেরণ। ছিল 
বলেই প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ থেকে পরবতাকালে 
উদ্বোধনের বিশিষ্ট সম্পাদকর্মগুলীর নিয়ত সাধনায় এ পত্রিক। আজে 

১ বাণী ও য়ন; ৭ম খণ্ড: পৃঃ ২১৯ 
২ শ্রীনামরুধ্্পার্যবদের যধ্যে স্বামী যোগাঁনদ ও শ্বাষী দীন হরি 

দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন  শ্রীরাষকক-নহধগিনী জারদাদেবীয়, কাছে। . কিন্ত 

উরামকুফ-চিছিড় ত্যাগী দক্ভানদের ময্যে এরা পথম থেকেই গণ্য হয়েছিজেন। 



২৬৬ . “বিবেকানন্দ ও ধাংলাসাহিত্য 

বাঙালী পাঠকের ( বিশেষত: অধ্যাত্মজিজ্ঞান্ু পাঠকের কাছে ) পরম 

শ্রন্ধার বস্ত হয়ে আছে 

বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যোগ্য নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো যদি শ্রেষ্ট 
নেতার লক্ষণ হয়ে থাকে, তাহলে পত্রিকাপ্রকাশের ক্ষেত্রে মান্রীজে 
আলাদিঙ্গা পেরুমল এবং কলকাতায় স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ-_ 
এঁদের ছা'জনের নির্বাচন স্বার্মীজীর সহজাত নেতৃতশক্তির অগ্যতম 
নিদর্শন । |] 

ও 

উদ্বোধন'-প্রকাশের সমকালীন স্মৃতির ছৃ'একটি উদাহরণ 
প্রথমে স্বামী সুন্দরানন্দজী-সম্পাদিত 'উদ্বোধনে'র সুবর্ণজয়স্তী সংখ্যায় 
উদ্বোধনের জয়যাত্র!-প্রবন্ধে কুমুদ্বন্ধু সেন মহাশয়ের স্মৃতিচারণ_ 
“উদ্বোধন? প্রকাশের দিন এখনও স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হইয়! রহিয়াছে। 
কি অদম্য উৎসাহ, কি মহোচ্চ আদর্শ, কি বৈছ্যতিক প্রেরণ! এবং কি 
অনাবিল আনন্দ কতিপয় শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের হৃদয়ে সঞ্চারিত 
হইয়াছিল। স্বামীজীর লিখিত প্রস্তাবন। পাঠ করিয়া তাহাদের নয়ন- 
সম্মুখে বাংল! তথা ভারতের এক ভাবী সমুজ্জল ছবি উদিত 
হইয়াছিল! ক্ষুদ্র পাক্ষিক পত্রিকা- সামান্য পুজি, পরগৃহে অফিস 
ও ছোট ছাপাখানা, তবুও ইহার উজ্জ্বল ভবিষ্যুৎ কল্পনায় প্রন্ফুটিত 
হইতে লাগিল। কারণ ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রবল 
আধ্যাত্মিক মহাশক্তি, স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ধ প্রেরণা ও প্রদ্দীপ্ত 
উৎসাহব্যঞক বাণী এবং সর্ধত্যা্নী পরহিতত্রতী রামকৃষ্ণ সঙ্গ্যাসিসজ্মের 
সুদ সংকল্প, নিফাম কর্ম-প্রেরণ। এবং অসাধারণ অধ্যবসায় | আজ 

মনে পড়ে “উদ্বোধনের সর্ধপ্রথম সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা পৃজ্যপাদ 
স্বাষীত্িগুণাতীতানন্দের কথ! ! তাহাকে প্রতিষ্ঠাতা বলিলাম, কারণ 
কথামী বিবেকানন্দের আদেশে, উপদেশে এবং সহায়তায় তিনি কঠোর 
পরিশ্রম সহকারে উদ্বোধন প্রেস এবং "উদ্বোধন পত্রিকা" ফষ্পাদনার 
'খঠরুদায়িতভার একাকী বহন: করিয়াছিফোন |. কঠোর, ভিপস্তাপৃত 



স্বামী বিবেকানন্দের পত্তিকা : উদ্বোধন, ২৬৭ 

জীবনে অক্লান্ত পরিশ্রমে ত্বামীজীর পত্রিকাপ্রকাশের ইচ্ছাকে তিনি 
কার্ধক্ষেত্রে আকার দিয়! প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ।” 

“পত্রিকায় কোন প্রকার ভ্রম-প্রমাদ ব৷ প্রফ দেখিতে ভূল ক্রি 
থাকিলে কিংবা অশুদ্ধ শব্দ বা ভাবের প্রয়োগ করিলে স্বামী 
ত্রিগুণাতীতানন্দকে বিশেষভাবে তিরস্কার সহা করিতে হইত। 
পুজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সেদিকে স্ুতীক্ষ দৃষ্টি ছিল। একদিন 
এইরূপ ঘটন! প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। অধ্যাপক মোক্ষমূলর ও 
শ্রীরামকু্ণ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীন্বামীজীর লিখিত একটি প্রবন্ধ উদ্বোধনে” 
তখন সগ্ভ প্রকাশিত হইম়়াছিল।১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে 
স্বামী ত্রিগুণাতীত বেলুড় মঠে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দের সম্মুখে 
উপস্থিত হইলে তাহাকে দেখিয়াই 'উদ্বোধনে' তাহার লিখিত প্রবন্ধের 
ভ্রম-প্রমাদ্দের কথ। উল্লেখ করিয়। তাহার লাঞ্ছনার সীমা রাখিলেন ন|। 

স্বামী ত্রিগুণাতীত বলিলেন “কি রকম মুর্খ নিয়ে কাজ করতে হয় 
তাতো। বুঝতে চাও না!” স্বামীজী বলিলেন; “ওসব কথা! রেখে 
দে--তোরা যখন কাজ হাতে নিয়েছিস তখন তাতে গলদ থাকবে 

কেন? তাদের মানুষ করবার কি চেষ্টা করেছিস? এদেশের লোকই 
কেবল দোষ ঢাকবার জন্য ওজরের ওপর ওজর তোলে । ওদেশে 

কম্পোজিটাররাও বিদ্বান নয়-_যার! কাজের ভার গ্রহণ করে, তার! 

কাজটি নিখু'ত করবার চেষ্টা করে। যতক্ষণ নিভূলি ন৷ হয় ততক্ষণ 
তার। নাছোড়বান্দা । এদেশে দেখি ছাপা হলেই হল-_-তাতে ভুল- 
ত্রুটি থাকে থাকুক । একটি শব্দের এদিক ওদিক হলে লেখার ভাব 
বা অর্থ একেবারে উল্টে যায়। কত সাবধানে প্র্ষ দেখতে হয়। 
তোরা কাগজ্জে বদি ভূল ভ্রান্তি ছাপবি-_তবে উন্নতিট! কি হল বল ?”২ 

ন্বামি-শিস্ত-সংবাদ'-এর লেখক শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর স্মৃতিকথা ৩--. 

“স্বামীজী প্রথমত: একখানি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রস্তাব করেন । 

১ উদ্ধোধন ২ “১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১ল! চৈত্র, ১৩০৫ 
২.. উদ্বোধন, সুবর্ণজয়ন্ডীনংখ্যা পৃঃ ২১৬২১ 
ও রাশী ও রচনা: »ম খণ্ড: খামিশিস্যলংবাদ : পৃঃ ১৭৬ 



২৬৮ বিবেকানন্দ -ওধাংলালাহিা 

কিন্তু উহ বিস্তর ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায়. পাক্ষিক প্র বাহির করিবাক় 
্রস্তাবই সকলের অভিমত হইল...| 

“পত্রের প্রস্তাবন! স্বামীজী নিজে লিখিয়া! দেন এবং কথা হয় ঘে, 
ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণ__এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিবেন। 
সঙ্ঘরপে পরিণত রামকু্চমিশনের সভ্যপ্ধণকে স্বামীজী এই পত্রে 
প্রবন্ধাদি লিখিতে এবং ঠাকুরের ধর্মসন্বন্ধীয় মত ীত্রসহায়ে 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন | পত্রের 

প্রথম সং্য। প্রকাশিত হইলে শিষ্য একদিন মঠে উপস্থিত হইল 
“স্বামীজী। (পত্রের নামটি বিকৃত করিয়! টি 

“উদ্বন্ধন' দেখেছিস ? | 

“শিষ্য । আজে হ্যা; সুন্দর হয়েছে । 
“স্বামীজী। এই পত্রের ভাব ভাষা__সব নৃতন ছীচে গড়তে হবে। 
“শিষ্য | কিরূপ ? 

“স্বামীজী। ঠাকুরের ভাব তো সবাইকে দিতে হবেই । অধিকস্ত 
বাঙল! ভাষায় নৃতন ওজন্বিতা আনতে হবে। এই যেমন--কেবল 

ঘন ঘন ৮2০ ৪০ (ক্রিয়াপদ ব্যবহার ) করলে, ভাষার দম কমে 

যায়। বিশেষণ দিয়ে ৮৪৮ (ক্রিয়াপদ )-এর ব্যবহারগুলি কমিয়ে 

দিতে হবে।” | 
দেখা যাচ্ছে আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষা 

নিয়ে নৃতন পরীক্ষা নিরীক্ষার সন্কল্পও স্বামীজীর মনে এই কালে 

জেগেছে । উদ্বোধন? পত্রে প্রকাশিত স্বামীজীর বিভিন্ন রচনা সেই 
পরীক্ষামূলক দচেতন প্রচেষ্টার অঙ্গন্বরূপ ৷ 
এ. “আমাদেয় উদ্দেশ্ট জীবের হিতসাধন। এই পত্রের আয় দ্বারা 
টাকা জমাবার মতলব আমাদের নেই। আমর! সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, 
মাগছেলে নেই যে, তাদের জন্য কিছু, রেখে যেতে হবে 1 9090859 

(সাফল্য ) হয় তে৷ এর 1750072 ( আয়ট। ) সমস্তই ছীবসেবা কল্পে 

'ব্যন্নিত হবে” টির ানিনিনার ভার্জিন 
সেকথাও এক্ষেত্রে স্পষ্ট !.. | 



খ্বার্ধী বিবেকানন্দের পঞ্জিকা : 'উদ্বোধন' ২৬৬. 

কথায় বখায় শরচ্চজ্্র জানাজেন, “ত্রিগুণাতীত ব্যামী. আমাক 
কাল বললেন, তুই আগে স্বামীজীর কাছে গিয়ে জেনে আয়, পত্রে 
প্রথম সংখ্যা বিষয়ে তিনি কি অভিমত প্রকাশ করেছেন । তারপর 
আমি তার সঙ্গে দেখ! করব ! 

“স্বামীজী। তুই গিয়ে বলিস, আমি তার কাজে খুব খুশী হয়েছি। 
তাকে আমার ল্লেহাশীর্বাদ জানাবি। আর তোরা প্রত্যেকে 

ঘতট! পারবি, টির রানা যারা! ওতে ঠাকুরের কাজই 
করা হবে।? 

১৮৯৯-এর জানুয়ারি মাসের তীর সপ্তাহে প্রথম সংখ্য।-'উদ্বোধন' 
(১লা' মাধ, ১৩০৫) প্রকাশিত হওয়ার কাছাকাছি একটি দিনে 

স্বামীজী এই পত্রিকা আদর্শ-প্রসঙ্গে উদ্ধত কথাগুলি বলার পাশা- 
পাশি এদিন রাতে তার ব্যক্তিগত জীবনদর্শন ও সাহিত্য-স্ষ্টির একটি 
মূলনূত্র তুলে ধরেছিলেন-_ 

“স্বামীজী। উদ্বোধনে সাধারণকে কেবল 1০0510৮6 106৪ 

গঠনমূলক ভাব ) দিতে হবে । 7০5861৮2 017088£10 ( নেতিবাচক 

ভাব ) মানুষকে ৮৩৪]. ( হ্বল ) করে দেয়। দেখছিস না, যে-সকল 

মা বাপ ছেলেদের দিনরাত লেখাপড়ার জন্য তাড়া দেয়, বলে, 

'এটার কিছু হবে না, বোক। গাধা'-_তাদের ছেলেগুলি অনেকস্থলে 

তাই হয়ে ফ্লাড়ায়। ছেলেদের ভাল বললে--উৎসাহ দিলে, সময়ে 
নিশ্চয় ভাল হয়। ছেলেদের পক্ষে যা নিয়ম। 01811071617 17, 06 

1921012 ০0:118151 (20081205 ( ভাবরাজ্যের উচ্চস্তরে যারা শিশু। 

তাদের ) সম্বন্ধেও তাই | 7051052 10685 ( গঠনমূলক ভাবগুলি ) 

দিতে পারলে সাধারণে মানুষ হয়ে উঠবে ও নিজের পায়ে ফাড়াতে 
শিখবে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা শিল্প সকল বিষয়ে য1 চিন্তা! 
ও চেষ্টা মানুষ করছে, তাতে ভুল ন। দেখিয়ে এ সৰ বিষয়ে কেমন 
করে, ক্রমে ক্রমে আরও ভাল রকমে করতে পারবে, তাই ব'লে দিতে 
হবে। আ্রমপ্রমাদদ দেখালে মানুষের £5611776 901290 (মনে 



২৭, বিবেকানন্দ ও.বাংলালাহিত্য 

করতুম, তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতি-গতি ফিরিয়ে 
দিতেন। তার শিক্ষা দেওয়ার ব্কমটা অদ্ভুত 1” 

কথাগুলি বলির। স্বামীজী একটু স্থির হইলেন। কিছুক্ষণ পরে 

আবান্ন বলিতে লাগিলেন : ধ্ধ্মপ্রচারটা কেবল যাতে তাতে এবং 

যার তার উপর নাকসি'টকানো ব্যাপার বলে যেন বুঝিস নি। 
[01755109]) 10062106581) 50110108581 (শারীরিক, মানসিক ও 

আধ্যাত্মিক ) সকল ব্যাপারেই মানুষকে 00951616 1069 ( গঠন- 

মূলক ভাবধার! ) দিতে হবে । কিন্তু ঘেন্না করে নয়। পরস্পরকে 
ঘেন্না করেই তোদের অধঃপতন হয়েছে । এখন কেবল নিদিনর 
£0525 ( গঠনমূলক ভাব ) ছড়িয়ে লোককে তুলতে হবে ।"' 

“তোদের 15196015) 11621:26016) 10501809195 জা 

সাহিত্য, পুরাণ ) প্রভৃতি সকল শাস্তুগ্রন্থ মানুষকে কেবল ভয়ই 
দেখাচ্ছে । মানুষকে কেবল বলছে--“তুই নরকে যাবি। তোর 

আর _উপায় নেই।” তাই এত অবসন্নতা ভারতের অস্থিমজ্জায় 

প্রবেশ করেছে । সেই জন্য বেদ বেদাস্তের উচ্চ উচ্চ ভাবগুলি 

সাদা কথায় মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সদাচার, সদ্যবহার ও 
বিষ্ভা-শিক্ষা। দিয়ে ব্রাহ্মণ ও চগ্ডালকে এক ভূমিতে দাড় করাতে হবে। 
“উদ্বোধন' কাগজে এই সব লিখে আবালবৃদ্ধবনিতাকে তোল দেখি । 

তবে জানব--তোর বেদ-বেদাস্ত পড়া সার্থক হয়েছে ।”১ 

'উদ্বোধন'-পত্রিকার পটভূমিকায় ভাযা-আন্দোলন, ভারতের 

জাগরণ ও মানব-কল্যাণের সুমহৎ সঙ্কল্প ছিল বলেই ১৩০৫ থেকে 
আজ অবধি-_এই সুদীর্ঘকাল শ্রীরামকষ্ণ-সঙ্ের সন্ন্যাসিবৃন্দের অক্রাস্ত 
সাধনায় এবং অনুরাগী লেখক ও পাঠক্মণ্ডলীর সমবেত সহায়তায় 

( তেমন অর্থকরী সাফল্য না থাকলেও ) এ পত্রিক! ভারত-সংস্কৃতি- 
প্রচারে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করে এসেছে । সবচেয়ে লক্ষণীয়__ 

সাধারণভাবে গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা! ইত্যাদি উদ্বোধন? পত্রিকায় 
খুব.কমই প্রকাশিত হয়েছে! প্রথম দিকের “উদ্বোধনে গিরিশচন্দ্র 

১ বাধী ও রচনা : নম খণ্ড: পু ১৭৬-১৭৭: 



স্বামী বিবেকানন্দের পতি : উদ্বোধন” ২৭১ 

প্রমুখ লেখকদের এ-জাতীয় রচনা! বদিও বা কিছু থাকতো, 
পরবর্তীকালে আর তার কোনে নিদর্শনই প্রায় নেই। শুধুমাত্র 
মনননিষ্ঠ রচনার বলে একটি পত্রিকার এত দ্বীর্ঘকাল অচ্ছেত্তভাবে 
পাঠকদের সঙ্গে যোগ ব্লাখার উদাহরণ ইদানীং কালের বাংলাসাহিত্যে 
আর নেই। 

প্রথম বর্ধ উদ্বোধনের বাধানো। সংখ্য। থেকে এর আখ্যাপত্রটি 
একালের পাঠকদের আগ্রহের কথ! ভেবে তুলে দিচ্ছি 

উদ্বোধন 

“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্লিবোধত 1” 
বাঙ্গালা পাক্ষিক পত্র 

ধর্দরনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, 
কৃষি, শিল্প সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্র্নণ 

প্রভৃতি নানাবিধ-বিষয়ক। 
প্রথম বর্ষ 

১৩০৫ মাঘ হইতে ১৩০৬ পৌষ 

স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি লেখক। 
স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্তৃক সম্পাদিত । 

অগ্রিম বাধিক মূল্য--২২ 

কলিকাতা, শ্টামবাজার গ্্রীট, কম্ুলটোলা। ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রেয় লেনন্থ 
উদ্বোধন প্রেস হইতে সম্পাদক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 1১. 
'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটির নুচনা- প্রবন্ধটি হ্বামী বিবেকানন্দ- 

লিখিত (প্রস্তাবনা! । এই প্ররস্তাবনাটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধার! 
উপলব্ধির পক্ষে যেমন গুরুত্বপূর্ণ) তেমনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার 
প্রাণের সত্যটি ধারণায় আনার জন্যও প্রয়োজনীয় । এক হিমাবে. 

১ িছ্বোধন, ওয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যার ( ১লা ফান্তন, ১৩০৭) প্রচ্ছাপত্রে 
আছে__ ৰ 

স্বামী বিবেকানন্দ__ প্রধান লেখক 



২৭২ ৮ বিবেকানন ও বাংলালাহিতা 

এ বৃচনাটি সমগ্র টি রিনি প্রভাবনারপেই গৃহীত 
হতে পারে ।১ 

পনীনিননাীযানা বদ টানার 
উপস্থাপিত করে উদ্বোধনের প্রথম প্রধন্ধেই স্বামীজী ঘোষণ! 
করলেন, “এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ । গ্রীক সভ্যতার উত্তরাধিকারী 

যুরোপ পূর্বপুরুষের “সুখোজ্জলকারী সন্তান”, ০০ 
আর্ধকুলের গৌরব নহেন।” 

“কিন্ত ভম্মাচ্ছাদিত বহ্ছির ম্যায় এই আধুনিক ও 
অন্তমিহিত পৈতৃকশক্তি বিদ্ধমান। ঘথাকালে কপায় 

তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে ।” | 

কিভাবে এই নবজাগরণ সম্ভব? “রজোগুণের মধা দিয়া না 

যাইলে কি সত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ না হইলে যোগ 
কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে ? 

“অপর দিকে তালপত্রবহিচর ম্যায় রজোগুণ শীত্ই নির্বাণোন্মুখ। 
সত্বের সন্নিধান নিত্যবস্তর নিকটতম; সত্ব প্রায় নিত্য, রজোগুণপ্রধান 
জাতি দীর্ঘ জীবন লাভ করে না। সত্বগুণপ্রধান যেন চিরজীবী; 

ইহার সাক্ষী ইতিহাস। 

“ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব ; পাশ্চাতোো সেই প্রকার 

সত্বগুণের | ভারত হইতে সমানীত সব্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের 

জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিয়স্তরে তমোগুণকে পরাহত 
করিয়। রজোগুণপ্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের এহিক 
কল্যাণ যে সমুৎপািত হইবে না ও বহুধ। পারলৌকিক কল্যাণের বি 
উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত | 
রর িরিনিকার যথাসাধ্য সহায়তা করা 

উদ্বোধনের জীবনোদোশ্ |” 

১ সমকালীন “সাহিত্য” পত্রিকার দশষ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ 

১৩*৬ ) "মাসিক সাহিত্য সমালোচদ।+ বিভাগে এ প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আলোচনা 

জবা । লেখক খুব লব গুরেশচ্জ সমাজপৃতি । 



স্বাশী ব্বেকাদণৌর পঙজজিক। : “উদ্বোধন ২৩ 

পাস্চত্য প্রাভাবের ' আতিশয্যে ভারতীয়তার বিলুপ্তি সম্বন্ধে 
ধাদের ভয়, তাদের উদ্দেশে স্বামীজীর বক্তব্য-_“আম্মুক চারিদিক 
হইতে রশ্মিধারা, আস্মুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা ছূর্বল, 
দোষযুক্ত, তাহ! মরণশীল-_তাহা। লইয়াই বা কি হইবে? যাহা 
বীর্যবান্ বলপ্রদ, তাহ! অবিনশ্বর, তাহার নাশ কে করে ?” 

প্রবন্ধপ্রান্তে এসে পাঠকমগুলীর সামনে উদ্বোধনের আদর্শ ও 
পন্থা তুলে ধরে স্বামীজী লিখেছেন__“ 'বহুজনহিতায় বহুজন সুখায়' 
নিংস্বার্থভাবে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য 

উদ্বোধন" সহায় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছে এবং দ্বেষ- 

বুদ্ধিবিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা৷ সম্প্রদায়গ্ত কুবাক্য 
প্রয়োগে বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই আপনার শরীর 
অর্পণ করিতেছে । 

“কার্ষে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে"; আমরা কেবল 

বলি--হে তেজঃম্বপ। আমাদের তেজন্বী কর; হে বীর্যস্বরূ্প ! 

আমাদিগকে বীর্ধবান্ কর; হে বলম্বরূপ! আমাদিগকে বলবান্ 
কর।” উদ্বোষনেধ্প শুদীর্থ ইতিহাসে এই অসাম্প্রদায়িক মানব- 
মঙ্গলের শুভসঙ্কল্প অটুট থেকেছে--এইটিই বিবেকানন্দ-অনুগামীদের 
কাছে সবচেয়ে আনন্দের কথা । 

দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম সখ্য, ১লব মাঘ। ১৩০৬ সিগানানির আ্চনাক় 

'নববর্ষ প্রবেশ? | জেখকের নাম নেই। 

“আঙ্গ উদ্বোধন নববর্ষে শ্রবেশ করিলেন। গত মাঘের প্রথম 
দিবসে শুভলগ্নে জন্মগ্রহণ করেন । “দেবগুর প্রসাদে” এই এক 

বংসর মধ্যে বঙ্গের আয় সকঙ্গ স্থলেই এবং ভারতের অস্তান্য অনেক 

প্রদেশেই। বিশেষ পরিচিত হইয়াছেন | অনেক সহদয় মহাশয় ব্যক্তি 

তাহাকে হথেই অনুগ্রহ করিতেছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রতাধিক 
সকলভালান্ত আর কোনও সহযাত্রী করিয়াছেন কিনা স্েহ। নি 

“.:আরস্থাকীয ্রথৃপত গুণাবলিকে জাগ্রত করিয়া দিবাগ চেষ্টা 
করাই উদ্বোধনের কার্য । প্রয়োজনীয় যে সকল . গুণাবলি স্বদেশে 

১৮. 



২৭৪ ।.. রিষেকানন্.ও.বাংলাসাহিজ্য 

নাই তাহার আনয়ন করিতেই উদ্বোধনের আয়াস। নিংস্থার্থভাবে 
পরহিত-সাধনাই ইহার জীবনোদেশ্ঠ। 

“পরহিত সাধনের আবশ্যক ? নিজ হিতকল্পে ব্যাপৃত থাকিলেই ত 
হয়। ব্যষ্টি লইয়াই সমষ্টি; পীাচজনকে লইয়াই সমাজ; স্বব্ব 

কর্তব্য করিলে কাহাকেও পরের কার্ধ্য কুরিতে হয় না। পরহিত 
আকাশ কুনুম বা সোনার পাথরবাটিব ; নিজ হিতই তু পরহিত। 
নিজের হিতই ত পরমহিত। 

কিন্ত, কালের বিচিত্র গতি। সেকালে ছিল বটে এঁ প্রকার; 
একালে অন্য রকম। _কর্তব্যপালনের পরিবর্তে অহিতাচরখুই যেন 
প্রথা । স্বস্ব কর্তব্যপালন বিলুপ্তপ্রায়, নিজ নিজ হিতসাধন সুদূর 
পরাহত ; সুতরাং পরহিতের আবশ্যক; নিঃস্বার্থতার উদ্ভব; এবং 
কাহারও কাহারও বোধ হইতে লাগিল, পরহিতই পরমণুণ্য, পরহিতই 
নিজহিত ; দেখা গেল__এমন কি পশুপক্ষীর জন্যও কেহ প্রাণ দিতে 
প্রস্তুত |”. 
শির উর মহৎ উদ্দেশ্টসহকারে উদ্বোধন 

জনসমাজে শুভঘাত্র। করিয়াছেন; কামনা পরহিত ; না, পর-- 
নহে, স্বজাতির, স্বদেশের, নিঙ্গের অভিন্ন বন্ধুবর্গের হিতকামনা 
সমভিব্যাহারে ; সম্বল-_-একমাত্র নি:স্বার্থতা ; বিশ্বাস-_সেই সম্বলেই 

কৃতকার্য হইবে, স্বদেশের প্রভূত উপকার করিবে। সংকার্য্যে নানা 
বিশ্ব, বিপদ প্রতিপদে,__কেবল সহায়__পরমবন্ধু ধৈর্ঘ ও সহিষ্ণুতা । 
ভরস।_-উদ্ভম | প্রসাদ- জগদীশ্বরের শ্রীচরণাশীর্বাদ । তাহারই ইচ্ছা 
পুর্ণ হউক 1” . 

'বর্ষপ্রবেশের এই রচনাটি খুব সম্ভব সম্পাদক স্বামী তিগুণাতীতের | 
হস্বামীজীর ভাবধারা! তিনি কীভাবে আত্মসাৎ করেছিলেন তা যেমন 
&& রচনায় লক্ষণীয়, তেমনি বিচার্য ছোট ছোট বাক্যের সাবলীল 
ভঙ্গিমায় প্রকাশদ্ছঙ্গীর নৈপুণ্য :ও বৈচিত্র্য। পত্রবর্তা জীবনে 
আমেরিকায় বামকৃফ-বিবেকানন্দ-ভাবাদর্শ-প্রচারে ইনি সত্যিই প্রাণ 



্বামী'বিবেকানঙ্গের পত্রিকা : উদ্বোধন, ২৭৫ 
ওয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১ল! মাঘ, ১৩০৭ এর শ্চনা-নিবন্ধটির নাম 

'নবান্থুরাগ'। এটিও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীরই লেখা মনে হয়। 
প্রথম অনুচ্ছেদ এইরকম-_“আজ আমাদের শুভ দিন__-উদ্বোধনের 
নববর্ধারস্ত। আজ আশীর্বাদ করুন, নূতন উদ্ভমের সহিত যেন 
ইহাকে চালাইতে পারি; উদ্বোধন যেন নববর্ষে-_নবানুরাগের ভরে 
অধিকতর বেগে উর্ধাখ্বাসে ছুটিতে থাকে । আজ একটু মঙ্গল-বাসন। 
করুন, যেন সকলে নব উৎসাহে, নব উদ্চমে স্ব স্ব কার্যে রত হইতে 
থাকেন * নব প্রেমে, নব অনুরাগে যেন সকলে নির্মল আনন্দমৃত্তি 
হইয়া বিচরণ করিতে থাকেন। আজ একটু শুভেচ্ছ! করুন, যেন 

ঘরে ঘরে দীপমালা জ্বলিয়া উঠে; অন্তরে অন্তরে, প্রতি অস্তয়ে, 
প্রতি হৃদয়ে, যেন আজ তড়িৎ-তন্ত উদ্দীপিত হুইয়! উঠে--৯... 

চতুর্থ বর্ষেও কান্তিক সংখ্যা অবধি সম্পাদক স্বামী ব্রিগুণাতীত | 
তবে এ বছরের প্রথম সংখ্যা (১লা মাঘ? ১৩০৮ সাল ) শুরু হয়েছে 

বাবু অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের “কে তুমি? কবিতা দিয়ে। 
তারপরই '্্ীশ্রীরামকৃ্ণ কথাম্বতে'র অংশবিশেষ মুদ্রিত।...এই চতুর্থ 
বর্ষেরই একাদশ সংখ্যার (১ল! শ্রাবণ, ১৩০৯ ) সৃচনায় স্বামীজীর 
মহাপ্রয়াণের সংবাদ সংহত বেদনায় প্রকাশিত | 

“আজ অতি কষ্টে, অতি কাতর প্রাণে গ্রাহকগণের হৃদয়ে এক 
অতি প্রবল শোকের উদ্দীপন করিয়া দিতেছি । 

“কাহারও শুনিবার আর বাকি নাই যে আমাদের পুজ্যপাদ 
স্বামীজী ইহ্লোক পরিত্যাগ করিয়। গিয়াছেন। আপাততঃ যে-দিন 
তিনি দেহত্যাগ করেন, সেই দিনের সমুদয় ঘটনার সামান্য বিবরণ 
দিতেছি'| ইচ্ছ। রহিল, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী এক ক্ষুত্ত্ 

পুস্তকাকাক্ে গ্রাহকগণের হস্তে পরনে অর্পণ করিব । 
“বিগত ৪ঠা : জুলাই; বাঙ্গালা ২*শে আযা, শুক্রেবার, রাত্রি নয় 

ঘটিকার সময় 'তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।”-- 

এরপর ৪ঠা জুঙ্গাইয়ের সার! দিনটিতে ব্বামীজীর ব্না__ 
“...বেদিন নেহত্যাঙ করেন, সেই দিন 'শ্রাতঃকালে বহুর্ধেদের ' একটি 



8৬ ১ --., পব্বেকানাফ ওবাংলাপাহিতা 

ময় | “নুযুং শুর্যরঞ্রি” ইত্যাদি) ও উহার টাকা, একজন নন্ন্যাসী- 
শিশুকে পড়িতে বলিলেন । শুনিয়ঃতিনি বলিলেন যে; টাকাতে স্মযুন 
শব্দের. যে অর্থ থাক পরবতা যট্চক্রবাদিগণ স্ুযুস্তা নাড়ীর 'যে সকল 
কথা কহিয়। থাকেন, তাহার বীজ ( অর্থাৎ ভিত্তি) এই মন্ত্রে রহিয়াছে 
দেখ। 

ইহাতে যোধ হয় সে দিন ডাহা মনে হার জাম ৭ 
সাধনাবিশেষ জাগরূক ছিল। | 

“পরে বেলা আটটা হইতে এগারোটা পর্যস্ত ঠাকুরের ঘরে খ্যান 
করিলেন। অন্য অন্ত দিন এতক্ষণ ধরিয়া ধ্যানও করিতেন না এবং 

যাহাও করিতেন, বায়ুশুন্ত স্থানে বসিয়া! করিতে পারিতেন না। সে 
দিন কিন্তু দরজ। বন্ধ করিয়া ধ্যান করিয়াছিলেন। 

“ধ্যানাস্তে একটি সুন্দর শ্টামাবিষয়ক গান গাহিতে লাগিলেন। 

অনেকেই নীচে হইতে শুনিয়। মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গ্ানটি এই-_ম 
কি আমার কালো, কালোরপ। এলোকেশী হৃদিপদ্ন করে আলো ।' 

“সেদিন আহারের সময় অতি তৃপ্তির সহিত আহান্ম করিয়াছিলেন । 

আহারান্তে প্রায় ২।০ ঘণ্টা ধরিরা শিশ্তাগণকে “লঘুকৌমুদী” ব্যাকরণ 
পড়াইলেন, পরে বৈকালে জনৈক গুরুভাইয়ের সহিত প্রায় ১॥০ 

মাইল -বেড়াইয়া আসিলেন। অনেকদিন এত বেশী বেড়াইতে 
পারেন নাই। সে দিন তিশি বলিয়াছিলেন্,, তাহার শরীর 'খুঝ ভাল 
ছিল। বেড়াইতে বেভাষইুতে মঠে একটি বেদবিষ্ভালয় স্থাপন করিবার 

ইচ্ছ৷ বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন । মঠে . ফিরিয়া! .আসিমা 
'শোৌঁচাদি করিয়। বলিলেন, শরীর খুব হাক্ষা বোধ হইল।. পরে 
খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর নিজের: ঘরে যাইয়।. জনৈক. শিস্ুকে 

, বলিলেন, আমার; জপের মাজা আনিয়া দাও । .পন্ধে তিনি 

বলিলেন। | 
. - তাহার পরদিন শনিবার অমাবস্যায় “আমাপুদ্দা করিবেন; স্থির 
“কষপ্িয়াছিলেন। এই: সুস্বন্ধে নি দিন আনেক কথাবার্তা -কছেন। 
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ঘণ্টাখানেক জপ করিতে করিত শরম: করিলেন ও সেই 'শি্যুকে 
ডাকিয়া! নিজের মাথায় একটু বাতাস করতে ঝলিলেন। তখনও তাহার 
হাতে মাল! ছিল। শিষ্য" মনে করিলেন; বোধ হয় তাহার নিজার 
আবেশের মত আসিঙ্গ। ঘণ্টাখানেক পরে ছা হাত একট কাপিল। 
পরে হইবার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল | শিষ্য মনে করিল যে, তাহার লদ্াধি 
হইল। তখন সে নীচে হইতে জনৈক সন্গ্যানীকে ডাকিয়া লইতে 
যাইল। তিনি গ্রিয়া দেখিলেন, স্বামীজীর নাড়ী নাই ও নিশ্বাসবন্ধ ৷ 
ইতিসধ্যে আত্ম একজন সন্যাসী আসিয়া তাহাকে লমাধিস্থ মনে 
করিয়া ক্রমাগত ঠাকুরের নাম করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কোনমতে 

সমাধিভঙ্গ আর হইল নাঁ। সেই. রাত্রে জনৈক বিচক্ষণ ডাক্তারকে 
আনয়ন করা হইল। তিনি কিয়্ৎক্ষণ পরীক্ষা করিয়া ঝলিলেন, 
দেহত্যাগ হইয়াছে ।” 

স্বামীজী তো শুধু প্রতিষ্ঠাতা নন, তিনিই প্রথম চারবছরের 
উদ্বোধনের, প্রধান লেখক | একদিকে তার মৌলিক বাংলা রচনাব্লী, 
অন্য দিকে তার ইংরেজী বক্তৃতা ও রচনার অনুধাদ এ ছুয়ের ঘ্বারা 
পরিপুষ্ট উদ্বোধন এখন থেকে সাধারণভাবে স্বামীজীর মৌলিক 
বাংলারচনা প্রকাশের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হ'ল. 

উদ্বোধনের এই চতুর্থ বর্ষেই কাত্তিক মানসে সম্পাদক স্বামী 
ব্রিগুণাতীত আমেরিকার স্তানফ্রান্সিকে। বেদাস্ত সোসাইটির ভার 
নিয়ে চঙে গেলেন । স্বামীজীর আদর্শে উদ্বোধন? পরিচালনার ভার 
গ্রহণ করলেন সুযোগ্য গুরুভ্রাতা শ্বার্মী সারদানন্দ । ' বাংলাসাহিত্যের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক 'লীলাপ্রসঙ্গ-রচয়িতা স্বামী সারদানন্দের 
ভারতে শজিপুজা' প্রবন্ধটি প্রথম পৃষ্ঠায় ধারণ করে £ম বর্ষের 
উদ্বোধন'-পত্রিকার আত্মপ্রকাশ । | 

১. শঞ্চষ" বধের “উদ্বোধনে” স্বানীজীর চিঠিপঞজ খেকে উদ্ধার, করে “গাই 
নিত অনাতে তোমার কবিতাটি প্রকাশিত হয: “হাতে খর পরেও খানীতীর 
কোনো! অন্রকাছিউ রন! পাওয়ানমেতে পারে... নী ও 
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(স্বামী সারদানন্দ লিখিত ) রি 
“ঘা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিত|। 
নমন্তস্তৈ নমস্তপ্তৈ নমস্তশ্তৈ নমো৷ নমঃ ॥ 

“জড় চেতন সকলের মধ্যে গুপ্ত বা! ব্যক্তভাবে অবস্থিভা শক্তি 

রূপিণী দেবীকে আমরা! বার বার প্রণাম করি। 
“হে পাঠক! উদ্বোধন ৫ম বর্ষে উপনীত হইল || ভগবান 

শ্রীর়ামকৃষ্-প্রবোধিত সত্ব ব! ব্রহ্ষশক্তি বীরাগ্রণী ্ীবিবকাননদ- 

হৃদয়নিহিত রজ: বা ক্ষত্রশ্তির সহিত মিলিত হইয়া পরমকল্যাণের 
নিমিত্ত ইহাকে জাগরিত করিয়াছে । সেইজন্য আপাততঃ শিশু 
হইলেও ইহা! প্রবীণ, স্বশ্পবয়স্ক হইলেও অমিতবলশালী এবং ক্ষুদ্র 

হইলেও ভারতের একাংশের এবং কালে সমগ্র ভারতের কল্যাণসাধনে 
বদ্ধপরিকর । আশ্চর্য নহে,_সর্ষপতুল্য বীজেই বিশাল বৃক্ষ, নগণ্য 
অসহায় মনুষ্যশরীরেই জড়শক্তিনিয়ামিকা' চৈতন্তময়ী অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তি 
এবং আকাশাপেক্ষাও তরল ইন্দ্রিয়াতীত মনে সমস্ত বিশ্বসংসার নিহিত 
রহিয়াছে। নববর্ষে নবোগ্ভমে পুরাতনশক্তি আবার জাগরিত।” 

উদ্ধত অংশের পর পূর্ণাভিষিক্ত তন্ত্রবিদ্ স্বামী সারদানন্দজী 

ভারতে শক্তিপূজার মূলতত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় ব্রতী । কিন্তু সুচনায় 
উদ্বোধনের আদর্শের বহ্িশিখাটি স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম বর্ষের 
প্রস্তাবনা থেকে সঞ্চয় করে ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হওয়ার শুভ 
সঙ্কল্পে সারদানন্দজীর দূরদশিতার পরিচায়ক। 

| ৪8 

উদ্বোধন পত্রিকার প্রথম চারটি বৎসরে বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে 
্বামী্জীর ঘনিষ্ঠ সনধন্ স্থাপিত হলো! । বলা বাহুল্য, এ পত্রিকাটি 
ন! থাকলে স্বামীজীর ইংরেজী ব্তৃতা,ও রচনাই, বিবেকানন্দ-সবাহিত্য- 
প্রযঙ্জে আমাদের মূল অবলম্বনীয় হ'ত : তার' কলে বাঙালীর 
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বাংলাসাহিত্ো স্বামীজীর মৌলিক দানের মাধ্যম এই পত্রিকাটি ভাই 
আমাদের মনন ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্টস্থানের অধিকারী 

স্বামীজীর মঙ্গ্যাসপূর্ব জীবনের রচন। হিসেবে নিঃসংশয়ে চিহ্নিত 
কর] চলে মহেন্দ্রনাথ দত্ব-উল্লেখিত জয়দেরের গ্ীতগোবিন্দের অমুবাদ 
(এখনে এই বইটির সন্ধান পাই নি),হাবার্ট স্পেন্সারের “.8590101 

গ্রন্থের অনুবাদ “শিক্ষা? এবং 'সঙ্গীতকল্পতরু'র ভূমিকা-অংশ | এ ছাড়া 

বৈকুষ্ঠনাথ সাল্ন্যালের 'ভ্রীরামকৃষণ-লীলাম্বত' গ্রন্থে নিবন্ধ 'দ্্রীরামকৃষণ- 
দর্শন» “ঈশা অনুসরণ? ( ভূমিক। ও অনুবাদ ), “হিন্দুধর্ম কি ?-_এ কয়টি 
উদ্বোধন? প্রকাশের আগেই রচিত ৭১ কিন্তু বাংলাসাহিত্যে স্বামীলীর 
আত্মপ্রকাশ প্রধানতঃ উদ্বোধনে' প্রকাশিত রচনাবলী অবলম্বনে | « 

বাংলা ১৩০৫ সনের ১লা মাঘ স্বামী ত্রিগচণাতীতানন্দের 
সম্পাদনায় প্রকাশিত “পাক্ষিক পত্রিকা" উদ্বোধনের আয়তন ছিল 
ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা,_ বাধিক মূল্য ২২। সাধারণতঃ প্রতি জ্যৈষ্ঠ মাসে 
গ্রীষ্মের ছুটিতে বা অন্য কোনে। সময় একমাস 'উদ্বোধন' প্রকাশ বন্ধ 

থাকলেও প্রথম বর্ষে এমন কোনে! বন্ধ ছিল না। প্রথম বর্ষে এই 
পাক্ষিক পত্রিকার বারোমাসে চবিবশটি সংখ্যাই প্রকাশিত হয়েছিল । 

প্রথম চার বৎসরে উদ্বোধনে? স্বামীজীর যে ষে মৌলিক বাংলা 
লেখ' প্রকাশিত হয়েছিল, তার তালিক। নিম্নরপ-_ | 

১. প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১লা মাঘ, ১৩০৫-প্রস্তাবনা-_ 

[ ভাববার কথা? গ্রন্থে পরিবত্তিত নাম 'বর্তমান সমস্তা” ] এটি 
উদ্বোধনের সুচনা-প্রবন্ধ । 

২.  শ্রথম বর্ষ, ঘিতীয় সংখ্যা, ১৫ই মাঘ, ১৩০৫--সখার প্রতি 
(কবিতা)। এই সংখ্যা 'উদ্বোধনে'র ছুটি মুত্রণ হয়েছিল । একটি 
মুত্রশে মূল কবিতার ছুটি চয়ণ বঞ্জিত এবং 'পক্ষহীন' স্থলে 
'লক্ষ্হীন। পাঠ । অন্য মুদ্রণ পুরৌ কবিত! এবং পক্ষহীন? পাঠ। 
বাণী ও রচনা'র যঠ খণ্ডে মুকিত ম্যামীজীর মূল পাুলিপির 

১ গস্ে এই রচনাগুলি বাদে বাংল! ও সংস্কতে রচিত অব, সংগীত ও 
কবিতা কিছু কিছু এই যুগে রচিত।, | র 
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প্রতিচ্ছাবতে এই: দ্বিতীয় পাঠটিই আছে! [ভবে পক্ষহীন' স্থলে 
লক্ষ্যহীন' কয়বার- চেষ্টা: দেখ যাস 1. ' নে মংশোধন ব্বামীজীয নিজে 
বা অন্ত কাঁকর বল! কঠিন মোটের উপর এই পাুলিপির় পু্ার্গ 
বয়ানটিই বর্তমানে পসখাত প্রতি কবিতা | ্ 

৩. প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১ল। ফান্কন, ১৩০৫--'জ্ঞানার্জন' 

( প্রবন্ধ ) এই সংখ্যার শৃচনা প্রবন্ধ | 
৪. প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, ১লা চৈজ। বরন 

কৃত “রামকৃষ্ণ ও তাহার উক্তি' (সমালোচন। )। ম্যািমূলারের 
স্থবিখ্যাত গ্রন্থের সমালোচন! | শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী ও বাণীর উপাদান- 
সংগ্রহে ম্যাক্সমূলার অনেক পরিমাণে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী 
সারদানন্দের দ্বারা উপকৃত। 
৫. প্রথম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৫ই চৈত্র, ১৩০৫--বর্তমান ভারত 

( ধারাবাহিক রচন! ) 
৬. এ ১ম ও ১৪শ সংখ্যা, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ও ১৫ই শ্রাবণ, 

১৩০৫--ভাববার কথা' ( রসরচনাগুচ্ছ ) 
৭, এ ১৫শ সংখ্যা, ১লা ভাত্রঃ ১৩০৬--“বিলাতধাত্ত্রীর পত্র 

(ধারাবাহিক রচন। ) 
দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১ল! মাঘ, ১৩০৬-নাচুক তাহাতে 

শ্যাম? (কবিতা). , . 
এ ষ্ঠ সংখ্যা, ১৫ই চৈত্র, ১৩০৬--ম্বামী বিবেকানন্দের 

পত্র। বাঙ্গালা ভাষা! । “কালিফোনিয়ার অন্তর্গত লস 
এঞ্সিলস্ নামক: স্থান. হইতে? উদ্বোধন-সম্পাদককে ২৭শে 

দি লগ নারনিনাররিরার পত্র। পি 

১৪, ১০ সং কিক দিবার? ও. পাশ্চত্য 

১১, এ ২৭শ সংখ্যা, ১৫ই অগ্রহায়ণ, পাম এল 
পি ্ (প্রেরিত-পরেয়-ম্্বাদ ) প্রটি যে স্বামীমীর নিজেরই 

ন্ 

ঠ/ 



স্বামী ধিরেকানন্মেরপ্পতিকা: “উদ্বোধন ২৮৯, 

“লেখা তেমন, কোনো কথা উদ্কোধনে নই |. যাণী ও- 
' সচনার ষষ্ট খণ্ডে “ভাববার কথা+্রন্থে শ্রটি মৌলিকরচনার 

অস্তভুক্ত। এমন হতে; পারে - যে সবল ইংরেজী রচনা, 
স্বামীজীর। অনুবাদও তার নিজন্ব | গ্রন্থবন্ধ হবার কালে 

নাম পারি প্রদর্শনী" | রচনাভঙগী স্বামীজীর | 

/ বর্ষ, মাঘ, ১৩০৭--পৌষ, ১৩০৮_-খারাবাহিক রচন। 
পরিব্রাজক (তৃতীয় বর্ষ থেকে 'বিলাতযাত্রীর পত্রে'র-_ 
পরিবতিত নাম ) এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য? । 

১৩. চতুর্থ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, ১লা আষাঢ়, ১৩০৯-হিম্দৃধর্স ও 

জীরামকৃষ্ণ ( প্রবন্ধ )। ১৩০৪ সালে শ্রীরামকৃষ্দেযের ৬৫তম 

জন্মোত্সবে “হিন্দুধর্ম কি? নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত । 
উদ্বোধনে? পুনঃপ্রকাশকালে এই নামে পরিচিত । 

১৪. পঞ্চম বর্ষ ৯ম সংখ্যা, ১ল। আষাট, ১৩১০---গাই শীত শুনাতে 

স্োোমায়' ( কবিতা )। কবিতাটির নুচনায় সম্পাদকীয় মন্তব্য 
-_-এই কবিতাটি আমেরিক। হইতে মঠে প্রেরিত স্বামীজীর 
চিঠিপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে ।” ১৮৯৪ শ্রীঃ শ্রীক্ষকালে 
আমেরিক] এধেঁকে লেখ! উক্ত, চিঠিতে জনৈক গুরুভাইকে 
স্বামীজী . লিখেছেন-__'তোমার পড়বার জন্য ছ্ছত্র কবি! 
পাঠালাম 1 চিঠিতে এই কবিতার একা আমি হই বন্ধ, 
দেখিতে আপন রূপ ।৮-এই পর্যস্ত আছে । . 

উদ্বোধনের প্রথম চার বৎসরে মিনিরিসারা রানার 
রচনাবলী সম্পর্কে বিশদ বিবন্বণ--. . 

ধারাবাহির রচনার সধ্যে সর্বপ্রথম রচন। “বর্তমান, ভারত' প্রথম 
বের ৬) ৭ ৮, ১০ ও ১১শ সংখ্যায়, এবং ছিতীয় বর্ষের.৭। ৮ সংখ্যায় 
প্রকাশিত ও পরিসমাপ্ত। দ্বিতীর রচনা “বিলাতযাত্রীর পত্র' প্রথম 
বর্ষের' ১৫) ১৬১ ১৭১৮ ১৯২৯) ২১ ২২, ২৩ সংখ্যায়, দ্বিতীয় 

বর্ষের ৩৪৫, এবং তৃতীর বর্ষের ১, ৩ সং্যা,পর্যস্ত প্রকাশিত । তৃতীয় 
বর্ষের উদ্বোধনে 'বিলাতবাত্রীর পঞ্রোর নাম হয় পরিব্রাজক? ।. 
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'পরিব্রাঙ্গকৌর এই অংশ অবধি 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত-“এদেরও এই 
হবে--কালন্য কুটিলা গতি, সব এক পোষাক, এক খাওয়া, এক 
ধাজে কথা, কওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি হুতে হুতে ক্রমে সব যন্ত্র, সব 
'যেনাস্য পিতরে। বাতা: হবে; তার পর পচে মরা 1? এর পরের প্রায় 

সাত পৃষ্ঠা এবং সংক্ষিপ্ত পরিশিষ্টের পীঁচপৃষ্ঠার উপকরণ ( বাণী ও রূচন! 
রষ্টব্য ) স্বামীজীর পাঙ্ুলিপি থেকে পরে যুক্ত হয়ে গ্রস্থাকারে 
পরিব্রাজক' প্রকাশিত। বাংলা ১৩১৮ সালে প্রকাশিত পা্টিবরাকে'র 
তৃতীয় সং্করণের বিজ্ঞাপনে প্রকাশক একখা উল্লেখ করেছেন। 

দ্বিতীয় বর্ষের 'উদ্বোধন' পত্রিকার ৮ম সংখ্যা, ১৫ই বৈশাখ, 

১৩০৭--এই সংখ্যার বর্তমান ভারত' সমাপ্ত । এই বধের ১০ম 
সংখ্যা, ১৫ই আষাঢ়, ১৩০৭---এই সংখ্য। থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 

প্রকাশিত।১ গ্রস্থাকারে প্রকাশের সময় স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে 

পাওয়া এই রচনার অবশিষ্ট অংশ 'পরিশিষ্টা' নামে সংযুক্ত হয়। 

উদ্বোধন" পত্রিকার প্রথম বর্ষের সমকালে ইংরেজী ২০শে জুন, 
১৮৯৯ তারিথে স্বামীজী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে 
দ্বিতীয়বার আমেরিক। যাত্রা করেন। ৯ই ডিসেম্বর, ১৯০ তারিখে 
রাত্রে বেলুড়মঠে হঠাৎ একাকী এসে সকলকে বিস্মিত ও আনন্দিত 

করেন। মধ্যবর্তা সময়ে উদ্বোধনে? প্রকাশিত তার রচনাবলী পত্র 
যোগে প্রেরিত। প্রথম কয়েক বছরের 'উদ্বোধন' দেখলে বোঝা যায় 

যে মূলতঃ বর্মবিষয়ক পত্রিক! হ'লেও সমকালীন পাক্ষিক ও মাসিকের 
আদর্শে প্রবন্ধ, গল্প, ভ্রমণকাহিনী, এয়ন কি উপস্তাস ( গিরিশচন্দ্রের 
“এঁতিহাদিক ' ধর্ম উপন্যাস” 'ঝালোয়ার ছছিতা? : ১ম বর্ষ গরঃ.) এতে 
নিয়মিত প্রকাশিত হতো । তবে এ- সবই দৃধধ ধরভাবের বিকাশ- 
সাধনের প্রতি লক্ষ্য রেখে | 

শান্্রচ্চার প্রতি স্বামীজীর বিশেষ আগ্রহের ফলম্বরূপ উদ্বোধনের 

প্রথম. প্রথম 'বর্ষেই, পঞডিত প্রমখনাখ তর্কভূষপের আচার্য শন্কয ও মায়াবাদ, 

১১ ১১ উ্বো, বাটি ১৯১১২১-১৯ বং গর) ৭ সংখা পর 
প্রকাশিত 1: দত ২ ্ টা পর 



স্বামী দিবেকানদের পিক : 'উিযোধন" ইউ. 

গীতার শাঙ্করতাস্তাজুবাদ, বেদাস্ততুত্রের বামানুজভাত্যাুবাদ প্রভৃতি এবং 
পণ্ডিত রজনীকান্ত ৰিষ্ঠাডুষণের পাণিনীয় মহাভাষ্োর অনুবাদ ধারা- 
বাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে । এ ছাড়া চারুচজ্্র বসুর ধর্মপদ সম্বন্ধে 

আলোচনা, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর নাসদীয় সৃক্ত অনুবাদ ( ধখেদের দশম 
মণ্ডলের ১২৯ সুক্তটি ব্বামীজর বিশেষ প্রিয় ) প্রভৃতি তো আছেই। 

বাংলায় স্বামীজীর মৌলিক রচনা ছাড়া উদ্বোধনে; প্রকাশিত 
স্বামী শুদ্ধানন্দ অনুদিত ত্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতা ও রচনাবলী 
অনুবাদও বাংলাসাহিত্যের বিশেষ সম্পদরূপে পরিগণিত। প্রথম 

বর্ষের উদ্বোধনে শুদ্ধানন্বজীর অনূদিত 'রাজযোগ' প্রকাশিত হতে 
থাকে । এছাড়াও “মানুষের থার্থ স্বরূপ? বন্তুত্বে একত্ব') “কর্মজীবনে 

বেদাস্ত'। 'জ্ঞানযোগ' ( ধারাবাহিক )। পত্রাবলী প্রভৃতি নানা অনুবাদ 

শুদ্ধানন্দজী করেছিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দই স্বামীজীর ইংরেজী 

কৰিত৷ 90708 0£ 11155 9810059917), যেটি প্রথম সংখ্য। 'ব্হ্ষ- 

বাদিনে' প্রকাশিত হয়েছিল, ২য় বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা, ১লা কাততিক, 

১৩০৭ এর “উদ্বোধনে? সেটির 'সন্্যাসীর গীতি' নামে বিখ্যাত অনুবাদ 
করেন। প্রধানত: অনুবাদকরূপে পরিচিত হ”লেও স্বামী শুদ্ধানন্দ 

মৌলিক প্রবন্ধকার এবং উদ্বোধন'-পত্রিকার সম্পাদকরূপেও বাংলা- 
সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী । 

প্রথম বর্ষের নবম সংখ্যা থেকে উদ্বোধন? পত্রিকায়, 'শ্রীরা মকৃষঃ 
কথামতো অংশ বিশেষ প্রকাশিত হতে থাকে । লেখক শ্রীমহেন্্র- 
নাথ গুগ্ুসহ শ্ত্রীরামঞ্ৃষ-লীঙলাসহচরগণের অধিকাংশই তখন জীবিত । 
বিশেষতঃ শ্রীকামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের নেতারপে নরেন্দ্রনাঘ প্রথম 
জীবনে ্্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যের এই স্ম্রতিকথাগুলি স্বামীজীর মনে 
কীভাব জাগিয়ে তুলতো, জানতে ইচ্ছা! হয়। 

স্বামী সারদানন্দের রচনাবলীই 'উদ্বোধন' পত্রিকার ইতিহাসে 
স্বামী বিবেকাননোর পরে স্ধাগ্রে শ্মরদীয়। তার ভাবতে শক্তিগূজাস 
'গীতাতত্ব' (৫ম ব্য, নৃবম সংখ্যা), ভীনামকু্ লীলা প্রণঙ্গ ( ১০ম 
বর্ষ, একাফশ .দখখ্যা থেকে বারাবাছ়িক.রচন! ) ও :জন্ান্য রচনাবলী 



২. "1: বিষেকাবিদ্দ ও ব্যাংলালাহিত্য- 

ভাষানৈপুণ্য ও মননস্ধভীরভাহ. বিচারে বাংজালাহিত্যে অতি- 
উচ্চন্থানের অধিকারী । . বিশেষত: 'লীলাপ্রসঙ্গে'র মতো! একাধাে 
বিশ্লেষপমূলক অধ্যাত্ম-দর্শনের আকর্রস্থ ও জীবনীনাহিত্য এক 'চৈতত্য 
চক্লিতামৃত। ছাড়। বাংল! ভাষার আত্ন নেই। এছাড়া! শ্রীরা মকৃষ্ণ-পার্ধদ 
স্বামী রামকষ্জানন্দের 'ভ্রীরামানুজচরিত' লামে অমূল্য গ্রন্থখানি 
উদ্বোধনের প্রথম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা থেকেই ধাক্লাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত হয়েছিল । 

ৰাংলাসাহিত্যে চলতি ও সাধুভাষার তুলনামূলক আঢ এবং 

চলতিভাষার প্রতি পক্ষপাতে উদ্বোধনের একটি বিশেষ: ভূমিক! 
রয়েছে । প্রথম বর্ষের ২৩ ও ২৪ সংখ্যায় গত “১৫ই আশ্বিনের 

সাহিত্যপরিষৎপত্রিক! (সমালোচনা)” লক্ষণীয় । এই সমালোচনাটিতে 
চঙ্গিত শব্দ ও ভাবার প্রতি দ্বিজেন্ত্রনাধ ঠাকুরের অনুরাগের সমর্থন 
করে দ্বিজেন্্রনাথ ও বিবেকানন্দের গগ্নঙ্গীর শনি আলোচনা 
করা হয়েছে। 

এই সমালোচনাটি ছাড়া উদ্বোধনের ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যায়, 
প্রক্কাশিত “বাঙ্গালাভাষা” নামে স্বামীজীর গগ্ভাংশটির কথা ভে! 
সববজনবিদিত | 

উদ্বোধন? পত্রিকার আর একজন বিশিষ্ই লেখক স্বামী অখণ্ডানম্দ, 

হার. স্বামীজীর পত্রাবলী”* সম্বন্ধে. নিবন্ধটি বিবেকানন্দ-পত্র-দাহিত্যের 
ভূমিকান্বরূপ গৃহীত হতে পারে । যষ্ঠ বৎসরের 'উদ্বোধনে' অখখানন্দের 
তিবরভভ্ত্রমণ হন্বদ্ধে ধারাবাহিক. রচনা প্রকাশিত হতে থাকে । . দে 
কালের কলকাতার তথা. করিনা টিনার টসোর 

সাহিত্য বিশেষ জাকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল ।_. | 
পাক্ষিক, উদ্বোধনের লেখকমগুলীর মধ্যে আর খাবা রা 

বাংলাসাহিত্য ও ভারত-সংস্কতির ক্ষেত্রে তাদের অনেকের. নামই 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য! উদাহরণস্বরূপ স্বামী . ব্রহ্মান্নর, হরপ্রসাদ 

4১:. উদ্বোধন, অয বট ই আষাঢ়, ১৩১৩১ পৃঃ ৩২: 
হা স্বামী রঙাবনদ-সংকলিত লযমহংলংবের উদ: 



খাযী বিবেকানন্দের পৰিক্ক। : 'উদ্বোহন' ২৮৫ 

শান, অমূল্যচরণ দ্িষ্যাভূষণ। মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী, ্ষীয়োদপ্রসাদ 
বিভ্ভাবিনোদণ ছুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র দত্ত, স্বামী স্বরূপানন্দ, 
স্বামী সচ্চিদানন্দ; স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী বোধানন্, স্বামী পরমানন্দ 
প্রভৃতি । 'উদ্বোধন'-সম্পাদকবৃন্দ, এ পত্রিকার পাক্ষিক থেকে আরম্ভ 
করে মাসিক অবধি উদ্বোধনে'র সব স্তরেই এর আদর্শ এবং সাহিত্য- 
মূল্য সম্বন্ধে সচেতন থেকেছেন । তবু মনে হয় 'ব্রহ্মবাদিন্। পত্রিকার 
মতো! সম্পূর্ণ গবেষণামূলক অথবা স্বামীজীর পরিকল্পনা অনুযায়ী, 
প্রবুদ্ধ ভারতের মতো! সর্বজনবোধ্য গল্পকাহিনীর মাধ্যমে আদর্শ- 
প্রচারচেষ্টা-_এ ছুই ধরনেরই পত্রিকা বাংলায়ও প্রয়োজন। অবস্থয 
'প্রবুদ্ধ ভারত" এখন প্রধানতঃ উচ্চস্তরের মননধর্মী পত্রিকারূপেই 
গৃহীত | সেদিক থেকে ভারত-সস্কৃতির সর্বজনবোধ্য প্রচারে, 
এখনে! অনেক কিছু করণীয় থেকে গেছে। 

১ িখোধন' 'পত্রিকার বিভিন্ন সময়ের সম্পাদকবুন্দের নাম পত্রিকার, 

ইতিহাসে বিশেষভাবে ম্মরণীয়-_ 

প্রথম বর্ষ, ১ম সংখ্য। (মাঘ, ১৩০৫ ) থেকে ৪র্থ বর্য,কাতিক সংখ্যা অবধি. 

স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ, ১৩০৯--১৩১৪-ম্বামী শুদ্ধানন্দ, ১৩১৪---১৩১৮ স্বামী 

সারদানন্দ, ১৩১৮-১৩২০ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, ১৩২*-১৩২২ ব্রহ্মচারী নির্মল (স্বামী 

মাধবানন্দ ), ১৩২২-১৩২৬ ব্রহ্মচারী বিমলচৈতন্ত (শ্বামী দয়ানন্দ ) ও ব্রহ্মচারী 

শাস্তিচৈতন্ত (স্যামী গঙ্েশানন্দ )) ১৩২৬-১৩২৯ স্বামী বাস্থদেবানন্দ, ১৩২৯ 

ভাত্র থেকে ১৩৩৪, শ্রাবণ, স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী বাস্দেবানন্দ (যুগ্ম 

সম্পাদক ), ১৩৩৪ ১ল] ভান্্র সংখ্যা থেকে ১৩৪২, আশ্বিন স্বামী শুদ্ধানন্দ ও 
্বামী বাক্দেবানঙ (ঘুগ্ম দম্পাঁ্ক )) ১৩৪২ কাতিক সংখ্যা থেকে ১৩৪৩ আশ্বিন 

স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী স্থন্দরানন্দ, ১৩৪৩ কাতিক সংখ্যা থেকে চৈঅ ১০৫৮ 
আামী সন্দরামচ্দ ; বৈশাখ ১৩৫৯ থেকে পৌষ ১৩৬৩ স্বামী শ্রচ্থানন্দ, মাঘ ১৩৬৩. 

থেকে পৌষ, ১৩৭১ স্বামী নিরাময়ানন্দ, ১৩৭১ লালের মাঘ সংখ্য। থেকে ফাল্গুন, ' 
১৩৮৪ সম্পারক স্বামী বিশ্বাশরয়ানন্দ, তার সঙ্গ যকত বা যুগ সম্পাদকরপে স্বামী 

জীবানন্দ ভাজ; ১৩৮* থেকে. পৌষ, ১৩৮* এবং সংযুক্ত সম্পাদকরপে খ্বামী 

ধ্যানীন। (মাছি 1১০৮০ থেকে) ব্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্বজীর 'প্রয়াণের পে 

দম্পাকরপে- সামী আখস্থানন চৈত্র, ১৬৮৪ শখ গাজী বিরহ বগা, 

১৩৮৫ থেকে, এ'বের ল্গে স্বামী ধ্যানানন্দ মংবুক্ত সম্পাফক।. নি 



২৮৬ | বিষেষকান্ধ ও বাংঙগালাধিতা 

দশম বর্ষ (১৩১৪ মাঘ--১৩১৫ পৌষ ) থেকে উদ্বোধন? মীমিক 

পত্রিকায় পরিণত হয়। তখন আয়তন ছিল ডিমাই ৬৪ পৃষ্ঠা 
বাধিক মূল্য আগের মতো ছুই টাকা। *লীরলাপ্রসঙ্গ' ছাড়া এই 
বংসরের আর একটি উল্লেখযোগ্য ধারাবাহিক রচনা স্বাসী প্রজ্ঞানন্দের 
“ভারতের সাধনা?--বিবেকাননা-ভাবাদর্শে ভারতের সি মধ 
এ পর্যন্ত প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । 

উদ্োধনকে দৈনিক গনরিকার পরিণত কর ধা পরিজন 
ছিল। দিদধস্ক় মহাপুরুষের অপরাপর পরিকল্পনার মতো! কালে 
এটিও রূপায়িত হলে খুবই আনন্দের বিষয় হবে। বাংলাদাহিত্যের 
ইতিহাসে আয়ুগ্মান পত্রিকাদের অগ্যতম এই পত্রিকাটি রামকু- 
বিবেকানন্-ভাবকেন্ত্রে অধিষ্িত থেকে যেভাবে ভারত ও বিশ্বের 
অন্তরঙ্গ যোগসাধনায় রত সেজন্য 'উদ্বোধনে'র প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা স্বামী 
বিবেকানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্লিনিবেদন 
আমাদের পবিত্র কর্তব্য। জাতির জীবনে যে উদ্বোধন তাদের 
অভীগ্ষিত ছিল, 'উদ্বোধন' তার পরিপূর্ণ রূপায়ণে আরে! অগ্রমর 
হোক এই আমাদের প্রার্থন।|+ 

'উদ্বোধনা-পত্রিকা-প্রকাশের (মাঘ, ১৩০৫) অনতিকাল পরে 

'সাহিত্য-পত্রিকার দশমবর্ষের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ) ১৩০৬) 'মীদিক 
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সাহিত্য সমালোচনাবিভাঙ্গে এ পত্রিকার সমালোচনা প্রকাশিত 
হয়েছিল । 

“উদ্বোধন । নৃতন পাক্ষিক পত্র। ্রস্তাবনাণয সবারী বিবেকানন্দ 
লিখিয়াছেন,--“যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্বকালেও ছিল না। 

যাহা! যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিছ্যদাধার 
হইতে ঘন ঘন শক্তির মহাসঞ্চার হুইয়৷ ভূমগুল পরিব্যাপ্ত করিতেছে 
চাই তাহাই। চাই সেই উদ্ভম, সেই স্বাধীনতা প্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, 
সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্ধকারিতা, সেই একতা -বন্ধন, সেই উন্নতি- 
তৃষ্ণা ;__সর্বদ! পশ্চাদৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনস্ত সম্মুখপ্রসারিত 
দৃষ্টি আর চাই-_আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সধ্যারকারী রজোগুণ।? 
“....-"রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ব উপনীত হইয়! যায়? 
ভোগ-শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না৷ হইলে ত্যাগ 

কোথা হইতে আসিবে? অপর দিকে তালপত্রবহ্ির ন্যায় রজোগুণ 

শীত্ই নিবাণোন্ুখ, সত্বের সন্পিধান নিত্যবস্তর নিকটতম ? সত্ব প্রায় 
নিত্য, রজোগুণপ্রধান দীর্ঘজীবন লাভ করে না; সত্বগুণপ্রধান যেন 

চিরজীবী, ইহার সাক্ষী ইতিহাস । ভারতে রজোগুণের প্রায় একাস্ত 
অভাব ; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্বগুণের | ভারত হইতে সমানীত 

সত্বধারার উপর পাশ্চাত্যজগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, 
এবং নিম়স্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়। রজোগুণপ্রবাহ প্রতিবাহিত 
না করিলে আমাদের এঁহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদদিত হইবে না! ও বন্ধ! 
পারলৌকিক কল্যাণের বিশ্ব উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত | এই ছুই 
শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়ত! কর! 'উদ্বোধনে'র 
জীবনোদেশ্য |” ইহা অপেক্ষা আর কোনও মহত্বর উদ্দেশ্ট আছে কি 

না, জানি না। উদ্বোধনের আহ্বানে এই চিরনিত্রিত জাতি উদ্দ্ধ 
হউক, এই 'আমাদেয় আত্মিক কামনা ।--আমরা আর কখনও 
বিবেকামন্দম্বামীর বাঙ্গাল। বচন! দেখি নাই। শুনিলাম। এই, তাহার 
প্রথম রচনা । ম্বামীজীর ওজত্ষিনী ভাষার নুতন ভঙ্গী ও লীলাগতি 
দেখিয়া মনে হয়, সত্যই প্রতিভা সর্বতোমুখী।?. | 



7২৮৮ ১1. বিষেকানন্য ও বাংলাবাছিক্য 

উদ্ধত সমালোচনাচি 'দাহিত্য'-সম্পাদক সুর়েশচজ্র সমাজপতির 
নিজের লেখা বলেই মনে হয়। 'উদ্বোধনে'র প্রস্তাবনা অংশ থেকে 
যেটুকু মমালোচক উদ্ধৃত করেছেন, তা বিশেষভাবে হার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছে বলেই আমরাও অবিকল উদ্ধত করে দিলাম | ভাবের মহত্ব 
ও ভাবার লীলাভঙ্গীতে বিবেকানন্দ-প্রতিভার সর্বতো নুখীনতা সম্বন্ধে 
এমন সাধুবাদ “উদ্বোধনের প্রারস্তিকপর্বেই দেখা দিয়োবছ। এর আগে 
স্বামীজী বিচ্ছিন্নভাবে বাংলারচনায় হাত দিয়েছেমী। 'উদ্বোধন' 
উপলক্ষেই ভাবে ও ভাষায় বাংলাসাহিত্যে যুগাস্তরস্থটির সক্কলপ নিয়ে 
স্বামীজীর বিভিন্ন বাংলারচন! প্রকাশিত হতে থাকে । (স প্রকাশের 

মহিমা! 'সাহিত্য'-পত্রিকার সমালোচকের ছারা 'উদ্বোধনপ্রকাশের 

প্রথম লগ্মেই অভিনন্দিত 1 

'সাহিত্যা পত্রিকার ১০ম বর্ষ, ১য় সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ ) “মাসিক 

সাহিত্যসমালোচনা-বিভাগে মন্তব্য-_“উদ্বোধন। বৈশাখ ; ৭ম ও ৮ম 
সংখ্যা । শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দন্বামীর “বর্তমান ভারত” চেস্তাপূর্ণ সুপ্রবন্ধ 
চিন্তাশীলের সুপথ্য । “তিববতভ্রমণ”১ চিত্তাকর্ষক, কিন্তু মাত্রায় অতি 

অল্প। ৮ম সংখ্যায় “পরমহংসদেবের উপদেশ” পরম রমণীয় 1” 

একই বছরের “সাহিত্য, ৩য় সংখ্যায় ( আষাঢ়, ১৩০৬) উক্ত 

বিভাগে মস্তব্য-_“ শ্রীম-কধিত' *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামত” উপাদেয় । 

“তিববত ভ্রমণ” কৌতৃহলের উদ্দীপক, কিন্তু হায়! লেখক প্রতিজ্ঞ 
করিয়াছেন, তিনি পাঠকের উদ্দ্ধ কৌতৃহল কখনই চরিতার্থ করিবেন 
না। গ্রীযুক্ত বিবেকানন্দম্বামীর “বর্তমান ভারত” নামক উৎকৃঃট 

প্রবন্ধের অল্লমাত্র দশম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে । শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র 
ঘোষের “বাঙ্গাল” একটি ক্ষুদ্র গল্প'--বিশেষত্ব আছে ।৮ 

ওই বছরের ৪র্থ সংখ্যায় (শ্রাবণ, ১০০৬ ) উক্ত বিভাগে আছে 

এঞ্উদ্বোধন। আষাঢ় ; ১১শ ও ১২শ সংখ্য!! আহাচের প্রথম 

'সাখ্যাম্ শীযুক্ত গিরিশচজ্জ ঘোষের “গোবকা” নামক শা ্  

১. লেখক £ব্বাধী শুধানদা . | 
২. অংকলরিতা : খ্বাসী বঙ্কানজ্দ 



স্বামী বিবেকানন্দের পন্ধিকা : উদ্বোধন” ২৮৯ 

উল্লেখযোগ্য । বোধ করি ঘটনাসমাবেশে লেখকের দৃষ্টি ছিল না - 
তাই কোনও কোনও ঘটন! অদস্তব ও অদ্ভুত বলিয়া! মনে হয়-_কিন্ত 
বাগদিনীর চক্রিত্রচিত্রে লেখক সফল হইয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের 
“বর্তমান ভারত” এবারও আছে। আধাটঢ়ের দ্বিতীয় সংখ্যায় 

“ভ্রীশ্রীরামান্ুজচরিত”১ উল্লেখযোগ্য । ভাষার দারিদ্র্যে শ্রীযুক্ত 
কিরণচন্দ্র দত্তের অনুবাদিত “কারিষু" গল্পটি মাটি হইয়াছে ।” 

এ পর্যস্ত “উদ্বোধন”-পত্রিকা-প্রসঙ্গে স্বামীজীর রচনাভঙ্গীর সমর্থনই 
আমর 'সাহিত্যা-পত্রিকার সমালোচনায় দেখলাম । এবারে অসমর্থনের 
দিকটিও লক্ষণীয় । 

“সাহিত্য” দশম বর্ষের সপ্তম সংখ্যায় (কার্তিক, ১৩০৬) 

সমালোচনাবিভাগের মস্তব্য--“উদ্বোধন । আশ্বিন। “বিলাতযাত্রীর 
পত্র” স্বামী বিবেকানন্দের লিখিত। স্বামীজীর পত্রমমূহ চিত্তাকর্ষক এবং 
তাহার বহুদিনসঞ্চিত বিবিধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালন্ধ তথ্যে পরিপূর্ণ । 
কিন্তু পত্রের ভাষার আমরা! প্রশংস। করিতে পারিলাম না । এই সকল 
পত্রে অসংযত চলিত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে । তাহার কি উদ্দেশ্য, 
বুঝ! যায় না। বিশুদ্ধ ভাষাও সরল, প্রাঞ্জল ও সবসাধারণের বোধগম্য 

হইতে পারে । “তিববত-ভ্রমণ” আর একটি সথখপাঠ্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত |” 
এর পর উদ্বোধন'-প্রসঙ্গে আবার মন্তব্য পাই 'সাহিত্য'পত্রিকার 
দ্বাদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় ( বৈশাখ, ১৩০৮ )--উদ্বোধন : চৈত্র : 
পঞ্চম ও ষষ্ট সংখ্যা । এই চৈত্রে উদ্বোধনের তৃতীয় বর্ষ পূর্ণ হইল। 
পঞ্চম সং্যান্ন “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” প্রবন্ধ উপাদেয় । লেখক স্বামী 
বিবেকানন্দ জ্ঞানের ভাণ্ডার লুষ্টন করিয়! এই সূন্দর্ভে বিবিধ রত 
টালিয়া দিতেছেন। আমরা স্থানাভাবে উদ্ধত করিতে পারিলাম না । 

বিনি ন৷ পড়িবেন, তিনি ৰঞ্চিত হইবেন । স্বামীজী ইচ্ছা করিয়। 
রচনাটিকে গ্রাম্যভাঘার পরিচ্ছদ দিয়াছেন। চলিত গ্রাম্যভাষা নহিলে 
যে সাধারণ বাঙ্গালী বুঝিত না, এমন মনে হয় না । বে কল পাঠক 
বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিতে পারিবেন, প্রাঞ্জল সাধুভাষা তাহাদিগকে . বাধা 

১ জেখক দ্বামী রাসকৃষ্ণনন্দ 
১৪ | 



২৯৯ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

দিতে পারিবে না। রাখাল বেশে এই রচনাটির সৌন্দ্যহানি 
হইতেছে ।”__-এই সমালোচনাটিতে একটি তথ্যগত ভ্রান্তি স্মরণীয় 
'উদ্বোধনে'র বর্ষপূর্তি হয় পৌধমাসে, সুতরাং চৈত্রমাসের সংখ্যাটি 
বর্ষপুতির সংখ্যা নয়। 

সমকালীন সাহিত্য-পত্রিকার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিক। “সাহিত্য 
থেকে কৌতুহলী পাঠকদের কথ! ভেবে স্বামীজীর সমকালীন /উদ্বোধনে'র 
সমালোচন! কী ধরনের হতো, তার উদাহরণ সাজিয়ে দেওয়া হলো । 
অন্যান্য পত্রিকায়ও এ-জাতীয় সমালোচন! কিছু কিছু পাওয়া! যাবে। 
সেকালের মতামত একালে সবটা স্বীকৃতি ন৷ পাওয়াই স্বাভাবিক | 

সাহিত্য-পত্রিকার সমালোচক উদ্বোধনের 'প্রস্তাবনাঁকে 

স্বামীজীর প্রথম বাংলারচন! মনে করলেও আসলে “সঙ্গীত কল্পতরু'র 

ভূমিকাকেই আমরা এ পর্য্ত পাওয়া প্রথম রচনা বলতে পারি। 
প্রথম বর্ষের আষাঢ় মাসের উদ্বোধনে'র দ্বিতীয় সংখ্যায় কিরণচন্দ্ 

দর্ত-অনৃদিত “কারি গল্পের “সাহিত্য"পত্রিকায় প্রকাশিত নির্মম 
সমালোচন। পড়ে কিরণচন্দ্র কিছুদিন লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন । 

স্বামীজী সেকথ। শুনে বেলুড়মণে' একদিন কিরণচন্দ্রকে বলেছিলেন-_ 
ছ্যাখও আমর। ভাব-রাজ্যের এরাবৎ। ভাবের সমুদ্র তোলপাড় করে 
দিয়ে চলে যাবে | ভাষ! ব্যাটার! গড়ে নিক । আমরা ভাষা! দিতে 

আসি নি; বাংল! ভাষার এখনও গঠনের যুগ । এ রকম গল্প-_ত্যাগ। 
বৈরাগ্য, আত্মোৎসর্গের আদর্শ যে কোনও ভাষায় পাবি, তর্জম। করে 

দিবি।” একথা বলে স্বামীজী উদ্বোধন*সম্পাদক স্বামী 

ত্রিগ্ুণাতীতানন্দজীকে বলেছিলেন, “কিরণের লেখা যেন ছাপা হয় ।”+ 

স্বামীজীর “চলতিভাষা”-সম্বন্ধে “সাহিত্য”-পত্রিকার মতামত 
কালের বিচার গ্রাহা হয় নি। নব মিলিয়ে দেখলে 'সাহিত্য'-পত্রিকা 

রামকৃষ্বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে গভীর শ্রদ্ধার মনোভাবই গ্রহণ করেছিল। 
স্বামীজীর সা হিত্যপ্রতিভা প্রসঙ্গে স্থুরেশচন্দ্র মাজপতির সমুচ্চ ধারখাই 
উপর্লি-উদ্ধত মস্তব্যগুলিতে প্রকাশিত। 

৯, 'জীবন্মুত কিরণচন্দর দত : ব্রন্মগোপাল দত্ত £ পৃঃ ৪ 



বিবেকানন্দের প্রবন্ধ ও রচনাসংগ্রহ ঃ “ভাববার কথা, 

স্বামী বিবেকানন্দের বাংল! গ্রন্থচতুষ্টয়ের মধ্যে নামকরণের 
বৈশিষ্ট্যে সবার আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'ভাব্বার কথা" । এ যেন 
স্বামীজীর নিজের মুখের কথাটি বসিয়ে দেওয়া । আসলে এ বইয়ের 
নামটি স্বামীজীরই একটি রচনার নাম থেকে নিয়ে পরবর্তাকালের 
্রন্থসম্পাদ্ক ( খুব সম্ভব স্বামী সারদানন্দ ) এই নামকরণ করেছেন । 

'উদ্বোধনে'র প্রথম বর্ষে প্রকাশিত স্বামীজীর ব্যঙ্গাত্বক কাহিনী- 
গরচ্ছের নাম ভাববার কথ।'। মনন ও জীবনের অসঙ্গতিকে চোখে 
আঙ্ল দিয়ে দেখিয়ে দেবার এক সহজাত ক্ষমতা ম্বামীজীর ছিল। 
কলকাতার নাগরিক জীবনের তির্ধক্ দৃষ্টিভঙ্গী এবং অধ্যাত্ম উপলব্ধির 
তুরীয় ভাবলোক থেকে সমগ্র জগৎসংসারকে নিরপেক্ষভাবে দেখে 
যাওয়ার শক্তি__এ ছুয়ের সমাবেশে বিবেকানন্দমানসের যে বুদ্ধি- 
সমুজ্জল রূপ তার জীবন শেষের কয়েক বৎসরের রচনায় প্রকাশিত 
তার সচন! অবশ্য তার বাল্য কৈশোরের পরিহাসবিজল্পনের 

বৈশিষ্ট্যে! পরবর্তীকালে “পত্রাবলীগতে এ জাতীয় মন্তব্যের তীক্ষ 
সচেতনতা! পাঠকমনকে সচেতন করে তোলে । “ভাববার কথা'র 
কথিকাগুচ্ছে সেই ব্যঙ্গ ও কৌতুকের মিলিত সমাহার । এক হিসাবে 
'উদ্বোধনে'র প্রধমবর্ষের এই রচনাগুলিই চলতিবাংলায় তার সচেতন: 
সাহিত্যস্থষ্টির স্ুত্রপাত। এর আগে পিত্রাবলী'তে চলতি গগ্ের 
ব্যবহার ঠিক সচেতন স্থৃষ্টি নয়। সেদিক থেকে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় 
প্রকাশিত তার কোনো মৌলিক রচনাই সাহিত্যিক হ্থ্টিপ্রেরণার 
বাইরে নয় | 

'ভাব্বার কখা'-_-এই নামের ব্যঞ্জনা যেমন ব্যঙ্গাত্মক কাহিনী- 
গুলিকে অতিক্রম ক'রে নিগৃঢ় জীবনসত্যের ইঙ্গিত করেছে, তেমনি 
সমগ্র প্রবন্ধ-সংকলনটির নামরূপেও বিবেকানন্দ-মননের গভীরতা 
ফুটেছে। 'অধথচ একান্ত ঘরোয়া ভাষায় এই নামকরণে স্বামীজীর 

বাক্ভঙ্কিই আক্ষরিকভাবে বিধৃত । 



২৯২ বিবেকানন্দের ও বাংলাদাহিত্য 

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, গ্রন্থাবলীর সম্পাদক স্বামী 
নিরাময়ানন্দ উক্ত রচনাবলীর ষ্খণ্ডে স্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচনা 
হিসাবে ভাববার কথা” বইটিকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। “ভাববার 
কথা” বিভিন্ন সময়ে লেখা স্বামীজীর প্রবন্ধ-সংকলন। উদ্বোধন, 

প্রকাশের আগে ১২৯৬ সালে 'সাহিত্যকল্পদ্রম? পত্রিকায় প্রকাশিত 
170169602 ০£ 012156-এর অনুবাদ ঈশা অনুসরণ১ এবং ১৩০৪ 
সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পঞ্চষষ্টিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে 'লেখ! “হিন্দুধর্ম 
কি? (উদ্বোধন, চতুর্থ বর্ষে “হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ নামে প্রকাশিত) 

_ রচনা ছুটি বাদ দিলে এ গ্রন্থে সংকলিত আর সব প্রবন্ধই 'উদ্বোধন' 
পত্রিকার সমসাময়িককালে লিখিত বা উদ্বোধনে, প্রকাশিত রচনা । 

আধুনিককালে কেউ কেউ মনে করেন স্বামীজীর জীবন-পরিক্রমার 
দ্রুত ঘটনাবর্তে তার সাহিত্যকীত্তি নিতান্ত সাময়িক প্রচেষ্টামাত্র। 

কিন্তু “সংগীতকল্পতরু'র ভূমিকা থেকে আরম্ভ করে স্বামীজীর শেষ 
জীবনের রচন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অবধি তার গছ্যসাহিত্যের পরিধি 

আলোচন! করলে দেখ! যাবে যে স্বল্পসীমার মধ্যেই তার শিল্পীমন 
গভীর চিন্তাশক্তি, মৌলিক দৃষ্টিকোণ এবং নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীর গুণে 
সাহিত্যন্প্রির নিজন্ব সার্থকতায় মণ্ডিত। অবশ্য তার বিদেশে ও 
ব্বদেশে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী, বিভিন্ন সময়ে রচিত তার ইংরেজী, বাংল 
ও সংস্কৃত কবিতা, বাংলাসাহিত্যে অনন্ত পত্রাবলী--এসব ধারা 

অনুধাবন করেছেন, তাদের কাছে বিবেকানন্দের কবিমানস ও 

্লচনানৈপুণ্য সম্বন্ধে নূতন পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ধীর! 
তার অন্তান্ত বচন! বা বক্তৃতা পড়েন নি, তারাও বাংলা প্রবন্ধমাহিত্যে 
তার গ্রন্থচতুষ্ট়__ভাব্বার কথা, বর্তমান ভারত, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য-_পড়লেই বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্যলেখকের পরিচয় 
পাবেন। জীবনের প্রথম পর্ব থেকেই বিবেকানন্দ সচেতন সাহিত্য- 

১ জিশা-অহসরণে'র সনবন্ধে “সাধু গন্ঠ ও স্বামী বিবেকানন্দ* এবং “অনুবাদক 
 বিবেকানন্দ' অধ্যায় ছুটি জষ্টব্য। এ ছাড়া “ভাববার কথায় “শিবের ভূত' নামে 
একটি 'অসমাপ্ত গল্পের আর কোনে৷ আলোচনা অগ্রয়োজনীয়বোধে কর! হয় নি। 



বিবেকানন্দের প্রবন্ধ ও রচনাসংগ্রহ : “ভাববার কথা? ২৯৩ 

র্টা। তাঁর সাহিত্যকীতির বিচারে. ভার ব্যক্তিতপ্রসঙ্গ নিশ্চয়ই 
আসবে, কিন্ত কোন্ বিশেষ লেখকের কথ। এ কথা না জেনেও উত্ত 

চারটি বইয়ের পাঠক এক মৌলিক চিন্তাশক্তি ও গঠভঙ্গিমার 
বৈছ্যুতিক স্পর্শে উজ্জীবিত হবেন একথা নিশ্চয়। অর্থাৎ বিবেকানন্দের 
রচনা বলেই শুধু নয়, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরূপেই তার রচনাবলী বিচার্ষ। 

বল। বান্থল্য। এ বিচারে সকলে একমত হবেন, একথা আশা কর 
যায় না। কিন্তু, আমাদের ধারণ! যে, সাহিত্য ছাড়া অন্য কোনে 
কারণে যদি বিবেকানন্দের রচনাবলীর মূল্য থাকে, তা অবশ্যই স্বীকার 
করব। কিন্তু সাহিত্যমূল্যের বিচারে তার রচনাবঙ্গীর নিজস্ব সার্থকতা 
যদি থাকে, তাহলে সাহিত্যের আলোচনার আসরে সেইটিই সর্বাগ্রে 
বিচার্ষ। এদিক থেকে বিচার করে “ভাববার কথা'র বিষয়বন্ত 
অনুসারে প্রবন্ধাবলীর আলোচন! করা যাক। 

ভাষা-বিষস্বক প্রবন্ধ 

'বাংলা ভাষা” নামে স্বামীজীর যে বুখ্যাত রচনাটি বাংল! গণ্ভ 
সম্বন্ধে তার চিন্তাধারার নির্দেশরূপে স্বীকৃত, সেটি মূলতঃ উদ্বোধন- 
সম্পাদককে লেখ। চিঠি। সাহিত্যে জ্ঞানের বিষয় বা ভাবের 

বিষয়-_ছুয়েরই প্রকাশক ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের 
সঙ্গে ছুস্তর ব্যবধান রচন। ক'রে কৃত্রিম হয়ে পড়ে। স্বামীজীর মতে 
_-আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা 'ধাকার 

দরুন বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দীড়িয়ে 
শেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যস্ত ধার! লোকহিতায়' 

এসেছেন) তার। সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা 

দিয়েছেন। পাগ্ডিত্য অবশ্ঠ উৎকৃষ্ট ; কিন্তু কটমট ভাষা; য! অপ্রাকৃতিক 

কল্লিতমাত্র' তাতে ছাড়া কি পাণ্ডিত্য হয় না ?* 
উপরের এই উদ্ধূতিটিতে বাংল! গঞ্ে. সংস্কৃতরীতির গুরুভার 

আমদানির বিপক্ষেই রায় দেওয়! হয়েছে। কিন্তু বাংল! গণ্ঠের সমুন্পৃতি 
৬ 

১. বাণী,ও রচন। : ৬ খণ্ড: পৃঃ ৩৫ 



২৯৪ | বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

যে সংস্কৃত শবৈশ্বর্ষের দ্বারাই সম্ভব, তার প্রমাণ “হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ 
বা জ্ঞানার্জন? প্রবন্ধ-ছুটিতে মেলে । ্বামীজী নিজেও সব সময্ন চলতি 
ভাষায় লেখেন নি। “বর্তমান ভারত' পুস্তিকাটি আস্যন্ত সংস্কৃতপ্রধান 
সাধু গছ রচিত। সুতরাং বিষয়বস্তুর গভীরতার সঙ্গে ভাষার গাস্তীর্য 
আপনিই দেখা দেয়__এমন সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক। 
কিন্তু এ সিদ্ধান্তও সর্ধাংশে গ্রহণীয় নয়। “বুদ্ধ [থেকে চৈতন্য 

রামকৃষ্ণ” অবধি জগতের মহত্ম চিন্তানায়কদের যে উদাহরণ ব্বামীজী 
দিয়েছেন, তার সাধারণ মানুষের মুখের কথার মধ্য দিয়েই উচ্চতম 
চিন্তা ও ভাবনার প্রকাশ করেছিলেন। স্বামীজী তে! স্পষ্টই লিখেছেন 

_-“আমাদের ভাষা- সংস্কৃতর গদাইলস্করি চাল-_-এঁ এক চাল নকল 

ক'রে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে । ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, 
লক্ষণ।-""যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন জেস্ত-কথা কয়, মে গেলে 

মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির ক্ষয় হয়, 
ততই ছু-একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা 
হয় [৮৯ 

সত্যের প্রকাশ যেমন সরলতায়, সাহিত্যের বিকাশও তেমনি 

প্রাঞ্জলতায়। “ভাষাকে করতে হবে-__যেন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে 
মুচড়ে যা ইচ্ছে কর-_ আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে 
নেয়, দাত পড়ে ন।।”২ বাংল! গছ্যের আদর্শ নির্দেশ করতে গিয়ে এ 
উদ্ধতির মধ্যেই স্বামীজী নবযুগের বাংলা ভাষার আদর্শ স্থাপন 

করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের গগ্ভরীতির সাধু ও চলতি-_ছুই 
রূপেই তার ব্যক্তিত্বের ওজস্বিতা৷ দীপ্যমান। চলতি ভাষায় তিনি 
প্রাণময় বৈহ্যতিকগতিসম্পন্ন ; সাধু ভাষায় সংহত শাঙ্করভাস্তের 
গভীর গম্ভীরতায় সমাসীন | বিবেকানন্দের , গগ্রীতির রি 

তার ব্যক্তিসত্তারই দ্বৈতপ্রকাশ। 
তবু বলতে হয়, স্বামীজীর নিজন্য পক্ষপাত ছিল চলতি ভাষার 

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩৫-৩৬ 

২ তদ্বেব: পৃঃ ৩৪ 



বিবেকানন্দের প্রবন্ধ ও রচনাসংগ্রহ : “ভাববার কথা” ২৯৫ 

প্রতি। তার সমকালীন সাহিত্য থেকেই বোধ করি আসন্ন পরিবর্তনের 
আভাস তিনি পেয়েছিলেন । তিনি লিখেছেন-_“এগুলো৷ শোধরাবার 
লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, সেটা ভাবহীন, প্রাণহীন 
--সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনও কাজের নয়। এখন 
বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন 
ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনাআপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে 
দাড়াবে। ছুটে! চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার 
ছাদি বিশেষণেও নেই 1৮১ 

ক্রান্তদর্শী সাহিত্যমনীষার সত্যত। প্রমাণিত হয়েছে আধুনিক 
গগ্যরীতিতে । এই পত্রাংশটি উদ্বোধনে? ছাপা! হবার পঞ্চাশ বছরের 
মধ্যে বাংল৷ গগ্ভে সাধুভাষার স্থান নিয়েছে চলতি ভাষা । কিন্ত 
স্বামীজীর গগ্যে যে প্রাণস্পন্দন মেলে, আধুনিক সাহিত্যিকদের 

অনেকের রচনায় তার একান্ত অভাব। অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক 

চলতি গগ্ভ অনাধুনিক সাধু গগ্ের'চেয়ে কৃত্রিম শোনায়। স্বামীজী 
বলেছিলেন “ভাষা-__-ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান ; ভাষা! পরে।”২ 
সাহিত্যে ভাবের ক্ষেত্রে দৈন্য দেখা দিলে কেবল ভাষার আধুনিকতান্ 
তাকে সজীব ক'রে তোলা যায় না। 

ব্যঙ্গাত্ক রচনা £ লোকাচার-বিষয়ক 

'ভাববার কথা? নাম দিয়ে কয়েকটি ছোট ছোট উদাহরণের মালায় 
ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতার আকাশোপম বিস্তার এবং তারই তলায় 

লোকাচারের যুক্তিহীন শুঙ্খলপাশের দৈন্য-_-এই পরস্পরবিরোধী 

মনোভাবের দরুন সমাজে ও ব্যক্তিচরিত্রে কতদূর অসঙ্গতি দেখ! 

দিয়েছে, তার কয়েকটি উদাহরণ গল্পের মতো! ক'রে উপস্থাপিত হয়েছে। 
ব্যক্তিজীবনে স্ুচতুর হাস্তপরিহাস-নিপুণ বিবেকানন্দের সার্থক 

পরিচায়ক এই গল্পসমষ্টি থেকে একটি উদাহরণ-_ 

১ বাণী ও রচন। £ ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩৬-৩৭ 

২ তদ্েব: পৃঃ ৩৬ 



২৯৬ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

লক্ষ শহরে নবাগত ছু-জন রাজপুত মহরমের জণকজমক দেখে 
মসজিদে ঢুকতে চাইলে দেউড়ির সিপাই তাদের নিষেধ করলে । 

“কারণ জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলে যে, এই যে দ্বারপার্খে মুরদ খাড়। 
দেখছ, ওকে আগে পাঁচ জুতা মারো, তবে ভিতরে যেতে পাবে। 

মৃত্িটি কার? জবাব এলো-_-ও মহাপাগী ইয়েজ্িদের মুত্তি। ও 
হাজার বংসর আগে হজরত হাসেন হোসেনকে মেরে ফেলে, তাই 
আজ এ রোদন, শোকপ্রকাশ। প্রহরী ভাবলে এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার 

পর ইয়েজিদ-মৃত্তি পাঁচ জুতার জায়গায় দশ তো! নিশ্চিত খাবে । 
কি কর্মের বিচিত্র গতি! উপ্টা সমঝলি রাম--ঠাকুরদয় গললম্মী- 

কৃতবাস ভূমিষ্ঠ হয়ে ইয়েজ্িদ-মৃত্তির পদতলে কুমডো-গড়াগড়ি আর 
গদ্গদন্যরে স্ততি-_-ভেতরে ঢুকে আর কাজ কি, অন্য ঠাকুর আর কি 
দেখব ? ভল্ বাবা আজিদ্, দেবতা তো তুহি হ্যায়, অস্ মারো শারোকো। 

কি অভিতক রোবত।'-_(ধন্য বাব! ইয়েজ্ছিদ, এমনি মেরেছে৷ শালাদের 
কি আজও কাদছে 1! )”৯ | 

এই গল্পটির পরে স্বামীজী প্রচলিত হিন্দুয়ানির ব্যাখ্য। ক'রে 
দেখিয়েছেন যে, আমাদের বেশীর ভাগ ধর্মভাবই লোকাচারের 
ঘ্বারদেবতা অবধি এসেই ঠেকে যায়, অন্তর্যামী ভগবান অবধি 

পৌঁছয় না । 

ভাববার কথা? গল্পসমষ্টিতে 'কড়ামাজার ন্যায় মর্মস্পর্শাঁ শ্বরে' 
ভগবানের মন ভিজানোর চেষ্টারত ভক্তটি, বেজায় বেদাস্তী' 
ভোলাপুরী, অথবা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-পারঙ্গম গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল 
ভট্টাচার্য প্রভৃতি শিক্ষিত-অশিক্ষিত সর্বশ্রেণীর ধর্মধ্বজীদের স্বরূপ-' 
বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বথার্থ আধ্যাত্মিকতার আদর্শটি ফুটিয়ে তোলাই 
স্বামীজীর লক্ষ্য । তাই তীর হাস্তরসে বিদ্রপ থাকলেও বিদ্বেষ নেই । 
রামমোহন, বিষ্ভাসাগর প্রমুখ মনীষীদের সমাজ-সমালোচনার সঙ্গে 
এইথানে স্বামীজীর মিল লক্ষণীয় । স্বামীজীর চিন্তাধারায় বেদাস্ত 

১. বাণী ও রচন! : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৪৪ 



বিবেকানন্দের প্রবন্ধ ও রচমাসংগ্রহ : ভাববার কঞ্ধা' ২৯৭ 

এবং মানবপ্রেমের অনায়াস মিলনের মতো! তার সাহিত্যস্থৃটিতেও 
গুরুগন্ভীর বক্তব্যের সঙ্গে সহজ রসবোধের মিলন ঘটেছে। 

সমকালীন আর্ধামি ও ব্রাহ্মণ্যবর্মের পুনরভ্যুতানচেষ্টাকে স্বামীজী 
যে তীব্র ভাষায় কশাঘাত করেছেন, হিন্দুধর্মের অন্তভূক্ত আর কেউ 
সেকালে তেমনটি করেছেন বলে জান! নেই। কেন যে বিবেকানন্দের 
উপর সেকালের 'বঙ্গবাসী গোষ্ঠী এত চটা ছিলেন তার নানা কারণের 
মধ্যে একটি বোধ হয় উদ্বোধন? পত্রিকার প্রথম বর্ষে প্রকাশিত 
'ভাব্বার কথা? কাহিনীগুচ্ছের এই নকশাটি-_ 

“গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্ষ__মহাপপ্ডিত বিশ্বব্রঙ্গাণ্ডের খবর 
তার নখদর্পণে। শরীরটি অস্থিচর্মসার ; বন্ধুরা বলেন তপস্তার 
দাপটে, শত্রুরা বলে অন্নাভাবে! আবার হৃষ্টেরা বলে, বছরে 
দেড়কুড়ি ছেলে হলে এ রকম চেহারাই হয়ে থাকে । বাই হোক, 
কৃষ্ণব্যাল মহাশয় না৷ জানেন এমন জিনিসটিই নাই। বিশেষ টিকি 
হ'তে আরম্ভ ক'রে নবদ্ধার পর্যস্ত বিছ্যৎপ্রবাহ ও চৌন্বকশক্তির 
গতাগতি বিষয়ে, তিনি সর্কজ্ঞ। আর এ রহস্তজ্ঞান থাকার দরুন 

দর্গাপুজার বেশ্যাদ্বার-মত্তিক। হ'তে মায় কাদা, পুনধিবাহ, দশ বৎসরের 

কুমারীর গর্ভাধান পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে তিনি 

অদ্বিতীয়। আবার প্রমাণ প্রয়োগ, সে তো বালকেও বুঝতে পারে, 
তিনি এমনি সোজা! করে নিয়েছেন । বলি, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্থাত্র ধর্ম 
হয় না" ভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছাড়া ধর্ম বুঝবার আর কেউ অধিকারীই 
নয়, আবার কৃষ্্ব্যালদের মধ্যে গুড়গুড়ে 1! অতএব গুড়গুড়ে 
কষ্ধব্যাল যা বলেন, তাহাই ব্বতঃপ্রমাণ। মেলা লেখাপড়ার চর্চ 
হচ্ছে। লোকগুলো একটু চমচমে. হয়ে উঠেছে। সকল জিনিস 
বুঝতে চায়, চাকতে চায় তাই কৃষ্ণব্যাল মহাশয় সকলকে আশ্বাস 
দিচ্ছেন যে; মা ভৈঃ, যে-সকল মুদ্ষিল মনের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে, 
আমি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করছি, তোমরা! যেমন ছিলে তেমনি . 
ধাক। নাকে সরষের তেল .দিয়ে খুব ঘুমোও। কেবল আমার 
বিদায়ের কথাটা তুলে! না। লোকের! বললে-_বাচলুম। কি বিপদই ' 



২৯৮ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

এসেছিল বাপু! উঠে বদতে হবে। চলতে ফিরতে হবে, কি 
আপদ !! বেঁচে থাক্ কুষ্ণব্যাল' বলে আবার পাশ ফিরে শুলো। 
হাজার বছরের অভ্যাস কি ছোটে? শরীর করতে দেবে কেন? 

হাজারে! বৎসরের মনের গাঁট কি কাটে! তাই না কৃষ্ণব্যালের 
আদর ! “ভল্ বাবা “অভ্যাস” অস্ মারো? ইত্যাদি ।”১ 

সমস্ত নকশাটিতে আক্রমণের তীব্রতা ও ভাষাভঙ্গির দীপ্তি-_ছুইই 

লক্ষণীয় । প্রয়োজনবোধে শব্দপ্রয়োগে সক্কোচ এখানে অনায়াসে 
অতিক্রম কর! হয়েছে! কিন্তু বক্তব্যের গভীরতায় ও বিদ্রপের 
তিক্ততায় এমন এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে যে পাঠকমাত্রেই 
( বিরুদ্ধবাদী হ'লে আরো বেশী ) এ রচনার অন্তনিহিত জ্বালা প্রাণে 
প্রাণে অনুভব করবেন ।২ 

বিবেকানন্দ-ব্যক্তিত্বের মধ্যেই সমুচ্চ মননের পাশাপাশি এক 
লঘু কৌতুক, ব্যঙ্গ ও বিদ্রপের সহজাত ক্ষমত। নিহিত-_যা তার 
বাংলা গ্রন্থচতুষ্টয়ের প্রত্যেকটিকেই অল্প-বিস্তর প্রভাবিত করেছে। 
কিন্ত “ভাববার কথা'র নকশাগুলির মতে। রচনা তার অতি অল্প। 

ফলে এ-জাতীয় রচনায় তার যে অসাধারণত্ব তা আমাদের চোখ 

এড়িয়ে যায়। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপাত-আদর্শবাদীদের অন্তজীবনে 

আত্মপ্রতারণার প্রাধান্য । অথচ সে-প্রতারণার কথা তারা নিজের 

অতি অল্পই জানেন। বিশেষ করে আমাদের দেশে যারা কথায় 
কথায় ঈশ্বর, ব্রহ্ম, আধ্যাত্মিকতার দোহাই দেন তাদের নিজন্ব 

জীবনচর্বায় অসঙ্গতির উদাহরণ অজভ্র। আত্মপ্রতারিতেন্ন এই 

অপস-স্কৃতিকে স্বামীজী নির্মম অস্ুলিসক্কেতে কয়েকটি নকশার মাধ্যমে 
নির্দেশিত করেছেন। পরবতাঁ নকশাটিতে আর. একটি জিনিসও 
লক্ষণীয় ।. তৎসম শব্দের গুরুগম্ভীর সমাবেশে হাস্তরসের ফোয়ার৷ 

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ৪২ 
 ঈ 'ভ্রীপরিমল গরোম্বামীর. “আধুনিক ব্যক্গ পরিচয়”-গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে 

বিরক্ষানন্দ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত হলেও মনোজ আলোচন। ত্রটব্য | 



বিবেকানন্ধের প্রবন্ধ ও রচনাসংগ্রহ : *ভাব.বার কথা? ২৯৯ 

যেন আপাতরুদ্ধ থেকে হঠাৎ মুক্ত হয়ে পাঠকহদয়কে মুহূর্তে উচ্চকিত 
করে চলে বায়। সাধুভাষ৷ যে ব্যঙ্গজাতীয় রচনার কত উপযোগী-_ 
এ নকশাটি তার সার্থক উদাহরণ ।, 

'ঠাকুর-দর্শনে এক ব্যক্তি আসিয়! উপস্থিত। দর্শন-লাভে তাহার 
যথেষ্ট গ্রীতি ও ভক্তির উদয় হইল। তখন সে বুঝি আদান-প্রদান 
সামপ্রস্ত করিবার জন্য গীত আরম্ভ করিল। দালানের এক কোণে 
থাম হেলান দিয়ে চোবেজী ঝিমাইতেছিলেন। চোবেজী মন্দিরের 
পূজারী, পহলওয়ান, সেতারী-ছুই লোটা৷ ভাঙ. ছুবেলা৷ উদরস্থ 
করিতে বিশেষ পটু এবং অন্যান্য আরও অনেক সদ্গুণসাহসী। সহস। 
একট] বিকট নিনাদ চোবেজীর কর্ণপটহ প্রবল বেগে ভেদ করিতে 
উদ্যত হওয়ায় সম্বিদা-সমুৎপন্ন বিচিত্র জগৎ ক্ষণকালের জন্য চোবেজীর 
বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বিশাল বক্ষঃস্থলে 'উথায় হৃদি লীয়স্তে' হইল। তরুণ- 

অরুণ-কিরণ-বর্ণ, টুলুছুলু ছুটি নয়ন ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত করিয়! 
মনশ্চাঞ্চল্যের কারণানুসন্ধায়ী চোবেজী আবিষ্কার করিলেন যে, এক 

ব্যক্তি ঠাকুরজীর সামনে আপনভাবে আপনি বিভোর হইয়! কর্মবাড়ীর 
কড়া-মাজার ন্যায় মর্মস্পশ্শা স্বরে নারদ, ভরত, হনুমান, নায়ক-_ 

কলাবতগুষ্টির সপিশ্ীকরণ করিতেছে। সম্িদানন্দ উপভোগের 
প্রত্যক্ষ বিজ্বুম্বরূপ মর্মাহত চোবেজী তীব্রবিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে জিজ্ঞাস! 
করিতেছেন__“বলি বাপুহে, ও বেনস্ুর বেতাল কি চীংকার করছ !? 
ক্ষিপ্র উত্তর এল--নুর তানের আবার আবশ্যক কিহে? আমি 
ঠাকুরজীর মন ভিজুচ্চি। চোবেজী-ছা', ঠাকুরজী এমনই 
আহাম্মক কিনা! পাগল তুই, আমাকেই ভিজুতে পারিস নি, ঠাকুর 
কি আমার চেয়েও বেশী মূর্খ ?” 

কিন্ত এ জাতীয় আত্মপ্রতারণা তবু অজ্ঞতাপ্রন্থত। কিন্ত 
'সেয়ান পাগলে'র আত্মপ্রতারণার উদ্াহরণ-__ 

'বলি, রামচরণ! তুমি লেখাপড়া শিখলে না, ব্যবসা-বাণিজ্যের 
সঙ্গতি নাই, শারীরিক শ্রমও তোম। দ্বারা সম্ভব নহে, তার উপর 

১ বাণী ও রচন। : ৬ঠ খণ্ড : পৃঃ ৪৫ 



৩৩৩ বিবেকানন্দ নি বাংলাসাহিত্য 

নেশা-ভাঙ এবং ছুষ্টামিগুলিও ছাড়তে পার না) কি ক'রে জীবিকা 

কর, বল দেখি 1 রামচরণ__'সে সোজা কথা মশায়__আমি সকলকে 
উপদেশ করি । 

এ জাতীয় রচনায় বিবেকানন্দের পুবস্রী বঙ্কিমচন্দ্রের “লোকরহস্ত। 
বা রবীন্দ্রনাথের হাস্তকৌতুক', এবং বিশেষভাবে 'ব্যঙ্গকৌতুক' 
রচনার কথা মনে আসতে পায়ে ।১ ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র! স্বামীজীর 
এ-জাতীয় রচনাগুলির মধ্যে বঙ্কিম ও ববীন্দ্রনাথের মিলিতি প্রভাব 
অনুভব করেছেন। সেইসঙ্গে একথাও বলেছেন, 'স্বামীজীর 
শব্দপ্রয়োগের অকুষ্ঠতা৷ রবীন্দ্রনাথে অনুপস্থিত, “এসব. ক্ষেত্রে 
বহ্থিমচন্দ্রের সঙ্গেই তার সাদৃশ্য বেশি । আমাদের ধারণা, সাধারণভাবে 
হিন্দুসমাজের বহির্কুত্তের অধিবাসী রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গ কৌতুকের চেয়ে 
হিন্দুসমাজের অন্তরের ভিতর থেকে এমন শাণিত বিদ্রপের সার্থকত৷ 
অনেক বেশী। বিবেকানন্দের এ জাতীয় রচনার উৎস তিনি নিজে, 
বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তাকে প্রভাবিত করেন নি। এ- 
জাতীয় রসন্থ্টিতে প্যারীটাদ, কালীপ্রসন্ন, বঙ্কিম থেকে আধুনিক- 
কালের প্রমধনাথ বিশী, সৈয়দ মুজতবা আলি অবধি লেখকবৃন্দের 
রচনায় যে পৌরুষ-সমুজ্জল যুক্তির ক্ষুরধার ব্যঙ্গের প্রকাশ দেখি, তার 
সঙ্গেই বিবেকানন্দের গোত্রগত মিল বেশী। রবীন্দ্রনাথ-সমেত ব্রাহ্গ- 
প্রভাবিত লেখকগোষ্ঠীর পক্ষে কলকাত্বাই বুলির এমন অসকঙ্কোচ 
প্রয়োগ অসম্ভব ছিল। অথচ এই জাতীয় শব ও বাক্যব্যবহারের 
উপরেই নকশা-জাতীয় রচনার কৃতিত্ব নির্ভরকদীল।২ 

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ঃ সংঘাত ও সামঞ্জীম্য 

হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ, বর্তমান সমস্ত জ্ঞানার্জন, রামকৃষ্ণ ও 

তাহার তাহার উক্তি- প্রবন্ধচতুষ্টর সাধুভাষায় লেখা । “বর্তমান সমস্তাও 

9৯ ০৯ বিবেকাননের সাহিত্য ও সমাজচিস্তা : ডঃ হরপ্রমাদ মিজ্ঞ: 
প্বিবেকানন্দের সাহিত্য অধ্যায় : পৃঃ ২৩৮-২৩৯ 
হু. এ গ্রন্থের “বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস'-অধ্যায় ভব । 
. ৬. বাণী ও রচন।: ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৯-৩৪ 



বিবেকানন্দ প্রবন্ধ ও রচনাসংগ্রহ : ভাববার কথা, ৩৬৬ 

উদ্বোধন-পত্রিকার 'প্রস্তাবনা'। প্রবন্ধটিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার 
যে সংঘাত উনবিংশ শতাব্দীর চিস্তাজগতে দেখা দিয়েছিল স্বাসীজী 
তার সামঞ্জস্তের উপায় চিন্তা করেছেন। তথাকধিত “ইতিহাস হয়তে। 
তারতবাসীর ছিল না; কিন্ত সে ইতিহাস তো “রাজা -রাজড়ার 
কথা”। ভারতবাসীর অন্তরেরু চিন্তা ও চেষ্টার কথা সাধারণ 
ইতিহাসের চেয়ে অনেক ভালুভাবে লেখা রয়েছে-_“ভারতের ধর্মগ্ন্থ- 
রাশি, কাব্যসমুদ্রঃ দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশ্রেণী”তে। 
তাই-_“প্রকৃতির "সহিত যুগষুগান্তব্যাপী .সংগ্রামে তাহারা যে 
রাশীকৃত জয়পতাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন আজ জীর্ণ ও বত্যাহত 
হইয়াও সেগুলি প্রাচীন ভারতের জয় ঘোষণা করিতেছে ।” 

একদিকে এই ভারতীয় সভ্যতা--আর অন্তদিকে পাশ্চাত্য 

সভ্যতা, যার জন্মভূমি গ্রী। “মনুষ্ত-ইতিহাসে এই মুষ্টিমেয় অলৌকিক 
বীর্শালী জাতি এক অপূর্ব দৃষ্টাস্ত । যে দেশে মনুষ্য পাধিব বিষ্ঠায়__ 
সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি; দেশশাসন, ভাক্ষর্যাদি শিল্পে অগ্রসর হইয়াছেন 
বা হইতেছেন, সেই স্থানেই প্রাচীন গ্রীসের ছায়। পড়িয়ীছে। 

এমন কি এ যুগের উচ্চশিক্ষিত বাঙালী বা ভারতবাসী সম্বন্ধেও 
এ কথা প্রযোজ্য । “প্রাচীনকালের কথ! ছাড়িয়া! দেওয়া যাউক ; 

আমর! আধুনিক বাঙালী-_-আজ অর্ধশতাব্দী ধরিয়া এ যবন গুরু- 
দিগের পদানুসরণ করিয়া, ইউরোগীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাহাদের 
যে আলোটুকু আসিতেছে, তাহারই দীপ্িতে আপনাদিগের গৃহ 
উজ্জ্বলিত করিয়া স্পর্ধা অনুভব করিতেছি ।” 

এই গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার একবার মিলন 
হয়_-আলেকজাগ্ডারের ভারত-অভিযানের কালে। স্বামীজীর মতে 
"আধুনিক সময়ে পুনর্বার এ ছই মহাশক্তির সম্মিলন-কাল 
উপস্থিত। এবার কেন্দ্র ভারতবর্ধ [৮ 

আধুনিক ইউরোপবাসী প্রাচীন গ্রীসের যোগ্য উত্তরাধিকারী-- 
আধুনিক ভারতবাসীর মধ্যে প্রাচীন ভারতের মহিমার অতি সামান্যই 
অবশিষ্ট। তাই ভারতবাসীকে ইউরোপীয় সভ্যতার কয়েকটি উপাদান 



৩০২ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে--“চাই-_-সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতা প্রিয়তা। 

সেই আত্মনির্ভর, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণ ; চাই-_সর্বদা 
পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনস্ত সম্মুখপ্রসারিত দৃষ্টি, আর 
চাই-__ আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।” 

অবশ্য ভারতবাসীর আদর্শ পারমাধিক মুক্তি। কিন্তু কজন 

এ সংপারে বধার্থ মুক্তির অভিলাষী? “সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যা 
তুলনায় তাহারা মুষ্টিমেয় ।__আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য 
কোটি কোটি নর-নারীকে সামাজিক আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিশ্পিষ্ট 
হইতে হইবে? এ পেষশেরই বা! কি ফল? দেখিতেছ না যে 
সত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধারে ধীরে দেশ তমোগুণসমুত্রে ডূবিয়া গেল ?” 
বিবেকানন্দের দৃষ্টি যে কী পরিমাণে অন্তর্ডেদী ছিল, ভারতীয়- 
মানসের এই বিশ্লেষণই তার প্রমাণ । 

ভারতবাসীর পক্ষে তাই স্বামীজীর নির্দেশ__“রজোগুণের মধ্য 

দিয়! না যাইলে কি সত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ ন৷ 
হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না৷ হইলে ত্যাগ কোথা হইতে 
আসিবে?” সেই সঙ্গে প্রতীচ্য সভ্যতার উদ্দেশে তার বাণী-_ 
ত্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাতা কে? . অনস্ত কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক 
এঁহিক কল্যাণ নিশ্চিত অতি তুচ্ছ?” 

রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র অবধি উনবিংশ শতাব্দীর ৮১৬০ 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার যে ছন্দ চলেছিল; 

চিন্তাধারার আলোকে এইভাবে তাদের সামগ্রস্ত সাধিত হয়েছে । 

শিক্ষা-বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ 
'জ্ঞানার্জন'ই প্রবন্ধটি আকৃতিতে ছোট হলেও ছোট মুক্তার মতোই 

মননের দীপ্তিতে সমুজ্জল। প্রত্যক্ষবাদী আধুনিক ও অপ্রত্যঙক্ষে 
বিশ্বাসী প্রাচীন চিন্তাধারার তুলনামূলক আলোচনার দ্বার! স্বামীজী 
জানার্জনের পদ্থা নির্দেশ করেছেন। বেদান্তের দিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত 

১ ১. বাসী ও রচনা: ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৬৮-৪১ 



বিবেকানন্দের প্রবন্ধ ও রচনাসংগ্রহ : ভাববার কথ? ৩৪৩ 

থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে ব্যবহারিক জগতের জ্ঞান থেকে 

পারমাধিক জ্ঞান অবধি সব স্তরের জ্ঞানই মূলতঃ এক-_-“'''কেবল 

উচ্চতার তারতম্য, কেবল অবস্থাভেদ*-।” প্রাচীনপন্থীরা অনেক 

সময় এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন যে সব জ্ঞানই তাদের 
পূর্বপুরুষদের আয়ত্ত ছিল । কিন্তু “পরবতাঁদের নিকট এই লুপ্ত জ্ঞান 
থাকা! না থাক! সমান ; নূতন উদ্যোগ করিয়া পুনর্বার পরিশ্রম করিয়া 
তাহ আবার শিখিতে হইবে ।” সুতরাং জ্ঞানার্জনের জন্য বিশেষ 

সাধন। প্রয়োজন । 

আমাদের দেশে বিদ্যা বিশেষ এক শ্রেণীর আয়ত্তাধীন ছিল-_ 
তাই সর্বসাধারণ সেই বিদ্া থেকে বঞ্চিত থেকেছে । এই শ্রেণীগত 

স্ববিধাবাদের দিন গতপ্রায় । সর্বশ্রেণীর লোকই এখন বিদ্যাচ্চার 
অধিকারী হয়ে উচ্চবর্ণের সমান কৃতিত্বের অধিকারী । ন্ুতরাং 
জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে শঁপতৃপিতামহাগত গুণের পক্ষপাতিতা” 

আজকাল অচল। জ্ঞানার্জনের ছুটি পথ-_এক পূর্বপুরুষ বা গুরু- 
পরম্পর! ধরে জ্ঞানের প্রসার আর এক পূর্বনির্দিষ্ট কোনে পন্থার 
উপর নির্ভর ন৷ করে নব নব পথে অভিযান। প্রথম উপায়ে জ্ঞানের 
গভীরতা বৃদ্ধি হলেও নিজ্ব বুদ্ধি বা চিন্তার স্বাধীনতা কমে যায়। 
তার কফলে- প্রেমের উচ্ছ্বাসে আত্মহার! হইয়! ভক্তেরা মহাজন 
দিগের অভিপ্রায় তাহাদের পূজার সমক্ষে বলিদান করেন এবং স্বয়ং 

হতশ্রী হইলে মনুষ্য স্বভাবতঃ পূর্বপুরুষদিগের এশ্বর্যম্মরণেই কালাতি- 
পাত করে..1” অন্য .দিকে আধুনিক বিদ্াও গুরুনির্দেশ ছাড়া 
চলতে পারে না। তা বদি হ'ত, তবে প্রাচীন সভ্যতা কেবল জুলু 
কাকী প্রভৃতিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। 

আসল কথা! এই যে, সব রকম জ্ঞানের জন্যই দাধনা প্রয়োজন । 
আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য দরকার চিত্তশুদ্ধির কঠোর তপস্তা, জাগতিক 
জ্ঞীনের জন্য নিয়ত চর্চা, নূতন অনুসন্ধান। বাইরে. খেকে ৷ 
অলৌকিক ব'লে মনে হয়, তার পিছনে ওই নিরস্তর কঠিন সাধনার 
ইতিহাস। তাই স্থামীজীর' মস্তব্য-_“অলৌকিকত্বরপ . যে অন্ভুত 



৩০৪ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

বিকাশ, চিরোপাজিত লৌকিক চেষ্টাই তাহান্ কারণ লৌকিক ও 

অলৌকিক-_কেবল প্রকাশের তারতম্যে।” 

শ্ীরামকৃষ্ণ-বিষম্বক প্রবন্ধ 

“হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ এবং 'রামকৃ্ণ ও তাহার উক্তি'--প্রবন্ধ- 
ছুটিতে শ্রীরামকুষ্ণ-আধিভাবের তাৎপর্য ও বর্তমান যুগের চিন্তাধারায় 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দান সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। ভারতবর্ষের 
প্রাণকেন্দ্র ধর্চেতনাকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগে বিদেশীরা 
অশ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, স্বদেশী পণ্ডিতেরা লোকাচার ও সংস্কারের 

বেড়ি পরিয়ে তৃপ্ত ছিলেন। হিন্দুধর্মের এই বন্থশাখায়িত রূপ দেখে 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের! নিজেদের শাখাটিকেই বড় ক'রে তোলার 
চেষ্টায় ছিলেন। ব্রাহ্গদমাজ আধুনিক প্রচার-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে 
হিন্দু-সাধনার মূল সত্য বেদান্তের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে 
আনার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্দের সাধনায় পাশ্চাত্য 
্রষ্ধ্মীয় রীতিনীতি এত বেশী পরিমাণে দেখা দিতে শুরু করেছিল। 
যার ফলে মনে হয় পাশ্চাত্যের মানদণ্ডে আমাদের ধর্মসাধনাকে 

শ্রদ্ধেয় ক'রে তোলার চেষ্টাই তাদের মধ্যে বেশী ছিল। পাশ্চাত্য- 

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মকে বুঝাবার চেষ্টা রাজনারায়ণ বসুর “হিন্দু- 
ধর্মের শ্রেষ্টতা'১ বক্তৃতাটিতে কিছু পরিমাণে পাওয়া! যায়। কিন্তু এ 
বন্তৃতাটি অনেকটা পাশ্চাত্য ধর্মসংস্কৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক 
মনোভাবের ছ্বারা পরিচালিত। শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বক্তৃতা! নয়, জীবন। 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যেই ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার অনুভ্ূতিলন্ধ সত্য 
জীবন্ত হয়ে উঠেছে । অখচ উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষার 
কলরোল এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে স্পর্শমাত্র করে নি। 

১. বক্তৃতাটি সন্বপ্ধে বিশদ আলোচনার জন্য বর্তমান লেখকের “উনবিংশ 
. শতাঁকীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য? গ্রন্থের াজনারায়ণ বন ও জমকালীন 
বাঙালী মানস প্রবন্ধ ভরইবা। 
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স্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্চ-আবির্ভাবের কারণ--“আর্ধজাতির 
প্রকৃত ধর্ম কি এবং সততবিবদমান। আপাত-প্রতীয়মান-বহুধা-বিভত্ত, 

সর্ধধা-প্রতিযোগী আচারস্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান 
ও বিদেশীর ঘৃণাম্পদ হিন্দুধর্মনামক যুগযুগাস্তরব্যাপী বিখগ্ডিত ও 
দেশকাল-যোগে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে বধার্থ একতা 
কোথায়__এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের দার্ধলৌকিক, সার্ব- 
কালিক ও সার্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে 

সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণম্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোক- 

হিতের জগ্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন ।”১ 

ভারতের অধ্যাত্ম এঁতিহ্যে আস্থাশীল ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি 
করবেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবেই ভারতবর্ষের নব-জাগরণের 
পরিপূর্ণতা! ৷ 

উনবিংশ শতাব্দীর বেদচর্চার কেন্দ্র ভারতবর্ষ নয়” ইংলগড ও 

জার্মানি। ম্যাক্সমূলার এই বেদোদ্ধার-আন্দোলনের প্রথম নায়ক। 
ম্যাক্সমূলার জানতেন, “অছৈতবাদ ধর্মরাজোর শ্রেষ্ঠতম আবিঙ্ষিয়া?। 
ভারতবর্ষের ধর্ম বলতে সেকালের ( এবং অনেকাংশ একালেরও ) 

ইউরোগীয় সমাজ মন্ত্রত্ত্র তুকতাক জাছুবিষ্ঠাই জানতেন। এই 
মনোভাবের প্রতিবাদে ভারতবর্ষের যথার্থ ধর্ম ও আদর্শ ধাসিকদের 
স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে ম্যাক্সমূলার “প্রকৃত মহাত্মা নামে 
একটি প্রবন্ধ লেখেন। পরে এই প্রবন্ধটিই বধিতাকারে “11১6 

[166 2120 58517159 06 1২809100970” (রামিকৃঞ্ণের জীবনী ও 

বাণী ) নামে প্রকাশিত হয়। পরবর্তাকালে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 
[26 ঢ৪০০ 0৫ 31101206, এবং রোম। রোলীর শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী' 

প্রকাশিত হওয়ার পর ইউরোপ আমেরিকার চিস্তাজগতে রামকৃ্ণ- 

দেবের ভাবধারা ছড়িয়ে পড়তে থাকে । শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী ও বাণীর 
মধ্যে এমন একটি বিশ্বমানবিক আবেদন রয়েছে, ঘার জন্য প্রাচ্য শু. 
পাশ্চাতা_ উভয় চিন্তাঙগতেই তিমি সমাদৃত নানা ম্যাক 

১ ৯ বারী ও কচসা: ষ্ঠ খ্ড : বর্ন টি 
২ 



৩০৬ রিবেকানম্্র ও বাংলাসাহিত্য 

মূলারের প্রবন্ধটি নিয়ে তদানীন্তন ব্রাহ্ম ও শ্রীষ্টান মিশনরীর! তীব্র 
বাদাছুবাদ আরম্ভ করেন। স্বামীজী জানতেন : সত্যমেব জয়তে। 
কিন্তু ধার! রামকৃষ্ণ আদর্শে বিশ্বাসী তাদের সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণী : 
“মুখে__বুঝিয়াছি বা বিশ্বাস করি, বলিলেই কি অন্যে বিশ্বাস করিবে? 
সকল ছাদ্গত ভাবই কলামুমেয ; কার্ষে পরিণত কর-_জগৎ দেখুক ।”১ 

বিশ্বমন। ম্যাক্সমূলর শ্রীরামকৃষ্ণসত্বার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর 
ভগবৎ-প্রেমিকদের অন্তরঙ্গ মিলনভূমি আবিষ্কার করেছিলেন । তার 
স্থবিখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণজীবনীর ভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর মাধুরবমুগ্ধ 
মনীষী লিখেছেন---া ০ 12120617006 01526 00656 00621219065 

0: 13911098107191)108, 15081] 00 05 1806 01215 1719 ০0্যাও 

85008105586 06 9105 20. 0006 0£ 1011110175 ০: 

1)01072 1991755 7০ 1225 10০20 ০০] 190১০] 25006 06 

1000165 ০0৫6 01586 ০001365. 70115 001590206 92196 0 006 

[01595621802 0৫ 0300. 15 1770620. £1)5 00120139012 £07280 01 

17101) ০ 1095 11002 0120 11 00006 1000 100 013218 016 

8080 65120101201 90015 ভা2]] 02 21:20620. 11 71310) 

[31005 2180 18018-773115005 1095 1011) 17271305 2150 1768115 

4 01517100115 056 58002 500121006 501100৮5190 15 

100 081 টিটো ০৬০15010০0৫ 05) 01 201717০11৮2 

2130 10052 2100 198৬2 001 0৮৮1) 0211)5. ২ 

'যদি একথা আমরা মনে রাখি যে, রামকৃষ্ণের এই বাণীসম্ভার 
শুধুমাত্র তার নিজন্য চিন্তার কথাই আমাদের মনে জাগায় না, বরং 
লক্ষ কোটি মানুষের আশ! ও বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করে, তাহলে 
সে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চয়ই আশাঘিত হতে পারি। 
ঈশ্ব্সান্লিধ্যের এই নিয়তচেতনাই সে মিলনভূমি, যেখানে অদূর 
ভবিষ্যতে এমন এক মহামন্দির নিমিত হতে চলেছে, যে মন্দিরে হিন্দু 

১ বাদী ও রচনা: ৬ খণ্ড: 'রাষরুফ ও তাঁহার উক্তি £ পৃঃ ১৫. 

২ 885910592) : [759 [46 2150 9852585 : ১ লংককরণের স্ৃ্গিকা। 



বিবেকাননের প্রবন্ধ ও রচনানংগ্রহ চ ভাব বার কথ; হিঃ 

ও অহিন্দু সকলেই 'মিলিত হুদয়ে আমাদের অস্তরতম পরম সত্যের 
ধ্যানে মগ্ন হতে পারবে । কারণ তারই মধ্যে বিধৃত আমাদের জীবন, 
গতি ও অস্তিত্ব ।” 

আলোচ্য প্রবন্ধদুটির আগে ও পরে দেওয়া স্বামীজীর ছুটি বক্তৃতা 
থেকে তাঁর দৃষ্টিতে শ্রীরা মকৃষ্ণজীবনের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে মন্তব্য স্মরণীয__ 
“সংস্কারক ও সমালোচকদের কাজের ধরণ কেমন তা৷ আমর। দেখেছি । 

তারা কেবল অন্যদের দোষ দেখান, সব ভেঙে ফেলে নিজেদের কল্পিত 
নৃতন ভাবে নৃতন করে গড়তে যান। আমর! সকলেই নিজ নিজ 
মনোমতো। এক-একট! কল্পনা নিয়ে বসে আছি । ছুঃখের বিষয়, কেউ 

তা কাজে পরিণত করতে প্রস্তত নয়, কারণ সকলেই আমাদের মতো 
উপদেশ দিতে প্রস্তুত। তার কিন্তসে ভাব ছিল না, তিনি কাউকে 

নিজে থেকে ডাকতে যেতেন না। তার এই মূলমন্ত্র ছিল, প্রথমে 
চরিত্র গড়ে তোলো। প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাব অর্জন কর, ফল আপনি 
আসবে। তার প্রিয় দৃষ্টান্ত ছিল, বখন পদ্ম ফোটে, ভ্রমর তখন 
নিজে নিজেই মধু খু'জতে আসে । এমনি করে যখন হৃদয়পন্প ফুটে 
উঠবে, তখন শত শত লোক তোমার কাছে শিক্ষা নিতে আসবে। 
এইটি জীবনের এক মহা! শিক্ষা 1৮৯ 

দ্বিতীয়বার আমেরিকা -পরিক্রমার সময় ২৭শে জানুয়ারি, ১৯০০ 
তারিখে কালিফোনিয়ার প্যাসডেনাতে সেক্সপিয়র ক্লাবে স্বামীজী 

1১, 1415 2150.0155107, (আমার জীবন ও উদ্দেশ্ঠ ) নামে.একটি 

বক্তৃতায় তার গুরুদেব সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলেছিলেন--“এক বৃদ্ধকে 

আমি গুরুরূপে পেয়েছিলাম, অদ্ভুত লোক, পাণ্ডিত্য তার কিছুই ছিল 

১ মদদীয় আচার্দেব : বাণী ও রচনা : অষ্টম খণ্ড: পৃঃ ৩৯৭ ভ্রঃ। মুল 

ইংরেজী বক্তৃতা 25 [125৩ ভষটব্য | ইংরেজী বন্তৃতাটি নিউইয়র্কে ও লগ্নে 

দত্ত ছুটি পৃথক বড়্ৃতার সম্পাদিত সংক্করণ। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে রক্ষিত 

নিউইয়র্কে প্রদত্ত বন্ৃতাটির সম্পূর্ণ পৃথক সংস্করণে (১৯
৯১) প্রকাশক হিসাবে 

8৫৩: & প851৩ 0০ নাম আছে। এখন এই ছুটি বত আলাফাভানে 

বিবেকানন্দ-রচনারলীর অন্তভূক্তি হওয়া! প্রয্বোজন। .. | 



৩০৮ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহছিত্য 

না, পড়াশুনোও বিশেষ করেন নি। কিন্তু শৈশব থেকেই সত্যের 

প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভের তীব্র আকাজ্ষা তার অন্তরে জেগেছিল। 
স্বধর্ম-চচার মাধ্যমে ভার সাধনার শ্ুত্রপাত। পরে তিনি অন্যান্ট 

ধর্মতের মধ্য দিয়ে সত্যলাভের আকাঙ্ীয় একের পর এক সমস্ত 

ধর্মসম্প্রদায়ে যোগ দেন। কিছুকাল তিনি সেই সম্প্রদায়ের নির্দেশ 
অনুসারে সাধন করতেন, এক একটি সম্প্রদায়ের সাধকদের সঙ্গে 
বাস করে তাদের ভাবে তন্ময় হয়ে যেতেন। এইভাবে সব সাধনার 
শেষে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন__সব মতই ভালো । কোনো ধর্মমতেরই 
তিনি সমালোচনা করতেন না। বলতেন, “বিভিন্ন ধর্মমতগুলি একই 

সত্যে পৌছবার বিভিন্ন পন্থামাত্র। আর বলতেন, 'এতগুলি পথ 
থাকা তো! খুবই গৌরবের বিষয়। .কারণ, ঈশ্বরলাভের পথ বদি 
একটিমাত্র হতো, তবে হয়তো! সে পথ মাত্র একজনের উপযোগী হতো । 
ঘত মত তত পথ, তত আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে সত্যে পৌছুবার 
স্থযোগ। যদ্দি এক ভাষায় শিখতে না পারি; তো আর এক ভাষায় 
শিখতে চেষ্টা করব ।'-_-সব ধর্মমতের প্রতি এমনি ছিল তার শ্রদ্ধা! । 

“যে সব ভাবধার! আমি প্রচার করছি, সে সবই তারই চিন্তাধারার 

প্রতিধবনিমাত্র 1”১ 

বিবেকানন্দ-ব্যাখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও. আদর্শে অলৌকিক 

গল্পকথা বথাসম্ভব বজিত। সম্পূর্ণ অলৌকিক কাহিনী-বজিত একটি 
শ্রীরামকষ্ণজীবনী তিনি লেখাতে চেয়েছিলেন। আবার নিজে কখনও 
এমন জীবনী রচনায় হাত দেন নি, কারণ যদি আদর্শকে কোথাও দঃ 
করে ফেলেন! তবু শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও বাণী বিবেকানন্দ-ৃষ্টিতে 
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-যোগ এসবের সমন্বিত কলব্বরূপ ভারতীয় সভ্যতার 

সংহত প্রকাশ | নবজাগ্রত ভারতাত্মার উদ্দেশে তাই বিবেকানন্দ 
ভারতবানীকে আহ্বান করেছেন-_মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না। 
গতরাত্রি পুনর্বার আসে না। বিগতোচ্ছ্াস সে রূপ আর প্রদর্শন করে 
না । জীব ছুইবার এক দেহ ধারণ করে না। হে মানব, ম্বতের পুজা 

৯ বাণী ও রচনা : অইটম খণ্ড: পৃঃ ১৬৩ 



বিবেকানন্দের প্রবন্ধ ও রচনাসংগ্রহ : “ভাববার কথা” ৩০ 

হইতে আমর! তোমাদ্দিগকে জীবস্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি 
গতান্থশোচনা হইতে বর্তমান প্রবন্ধে আহ্বান করিতেছি । লুপ্ত পন্থার 
পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে সগ্যোনিমিত বিশাল ও সন্গিকট পথে 
আহ্বান করিতেছি ; বুদ্ধিমান বুঝিয়া লও ।”১ 

সমগ্র বিবেকানন্দ-সাহিত্যের অন্তর-প্রেরণারপে শ্রীরামকৃষ্ণ 
বাংলাসাহিত্যকে প্রভাবিত করেছেন-_“ভাব্্বার কথা'র প্রবন্ধ ছুটিতে 
তারই আংশিক নিদর্শন | 

পারি প্রদর্শনী 

স্বামীজীর দ্বিতীয়বার আমেরিক। ও মযুরোপ-পরিক্রমাকালে 
১৯০০হীঃ আগস্টমাসে পারিতে অনুষ্ঠিত “কংগ্রেস দ' লিস্তোয়ার দে 
রিলিজিআ”? ( 09125:555 ০0৫ 06 17190015০0৫ [:611510159 )-এ 

যোগদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এই সভানুষ্ঠানের বিবরণ স্বামীজী 
মূল ইংরেজী ও তার অনুবাদসহ 'উদ্বোধনে" পাঠিয়েছিলেন বলে মনে 
হয়। 'উদ্বোধনে'র দ্বিতীয় বর্ষের ২০শ সংখ্যায় (১৫ই অগ্রহায়ণ, 
১৩০৭ ) এটিকে “প্রেরিত পত্রের অনুবাদ” বল! হলেও এই ' বিবরণীর 

ভাষাভঙ্গী স্বামীজীর নিজন্ব । অর্থাৎ অনুবাদটি স্বামীজীর করা। 

স্থৃতরাং এ লেখাটিকে “ভাববার কথা'র অন্তভূক্ত কর! সমীচীন 
হয়েছে সন্দেহ নেই। 

চিকাগো-বন্ৃতায় স্বামীজীর ভারতীয় ধর্মাদর্শ-ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য 
যেমন আমাদের মুগ্ধ করে তেমনি এই পারি-সম্মেলনে স্বামীজীর 
ুক্তিস্থাপনের মৌলিকতা৷ ও বুদ্ধিদীপ্তিও আমাদের সচকিত করে। 
অবশ্য স্বামীজীর বক্তৃতাবলীতে এই বৈশিষ্ট্য আরো৷ অনেক জারগাতেই 
আছে। কিন্তু নিজের ভাষণের সংক্ষিপ্তরূপ স্বামীজী কীভাবে দিয়েছেন 
এবং চিন্তার মৌলিকতার দিক থেকে তাঁর বিশিষ্টতা-_এই ছুই কারণে 
এ রচনাটি বিশেষ আগশ্রহোন্দীপক। স্থান-সংক্ষেপের জন্য কেবল ' ছুটি 

১ তাব্বার কথা : রব ও রাম শ্রবন্ধ : বাণী ও রচনা : ৬ 
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৩১৬ 'বিবেকানন ও বাংলাসাহিতা 

উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাক। শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে যৌনপ্রতীক হিসাবে যে 
ধারণ! তার উত্তরে স্বামীজীর' বক্তব্য--“স্বামীজী বলেন যে, শিবলিজ- 
পূজার উৎপত্তি অধ্যবেদ-সংহিতার ধুপ-স্তস্তের প্রসিদ্ধ স্তোত্র হইতে। 
উক্ত স্তোত্রে অনাদি অনস্ত স্তস্তের অথবা স্বস্ভের বর্ণনা আছে এবং 

উক্ত স্বস্ত যে ব্রহ্ম, তাহাই প্রতিপাদিত -হইয়াছে। যজ্ঞের অগ্নি, 
শিখা, ধূত্র, ভন্ম। সোমলতা৷ ও বজ্রকাষ্টের বাহক বৃষ যে-প্রকার 
মহাদেবের অঙ্গকাস্তি, পিঙ্গল জটা, নীলক্ঠ ও বাহনাদিতে পরিখত 
হইয়াছে, সেই প্রকার যুপস্বস্তও প্রীশঙ্করে লীন হইয়৷ মহিমান্থিত 
হইয়াছে 1”১ 

ভারতীয় সভ্যতায় ধার! সর্ববিষয়ে গ্রীকপ্রভাব আবিষ্করণে ব্যস্ত; 
তাদের যুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে সংস্কৃত নাটকে 'ববনিকা? শব্দটির 
প্রয়োগ সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য-_“.*কালিদাসাদি কবি-প্রণীত নাটকে 

“ঘবনিক।” শব্দের উল্লেখ দেখিয়া যদি এ সময়ের যাবতীয় কাব্য- 

নাটকের উপর যবনাধিপত্য আপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রথমে 
বিবেচ্য যে, আর্ধনাটক গ্রীক নাটকের সদৃশ কিনা । ধাহার। উভয় 
ভাষায় নাটকরচনা-প্রণালী আলোচন। করিয়াছেন, তাহাদের অব্শ্যই 

বলিতে হইবে যে, এ সৌসাদৃশ্য কেবল প্রবন্ধকারের কল্পনা-জগতে, 
বাস্তবিক জগতে তাহার কম্মিনকালেও বর্তমানত্ব নাই। সে গ্রীক 
কোরস্ কোথায় ? সে গ্রীক যবনিক1 নাট্যমঞ্চের একদিকে, আর্নাটকে 

তাহার ঠিক বিপত্বীতে। সে রচনাপ্রণালী এক, আর্ধনাটকের 

আর এক। | 

আর্য নাটকের সাদৃশ্য গ্রীক নাটকে আদৌ নাই, বরং শেক্স্গীয়র 
প্রণীত নাটকের সহিত ভূরি ভূরি সাদৃশ্য আছে।”২ তুলনামূলক সাহিত্য 
চিন্তার ক্ষেত্রে প্রাচীন সংস্কৃত নাটক, গ্রীক নাটক ও শেকৃস্গীয়ারের 
নাটকের একত্র বিচারে স্বামীজীর এ মন্তব্য প্রপণিধানযোগ্য। 

সব মিলিয়ে বিবেকানন্দ-মনীষার এক উজ্জ্বল উদ্দাহরণ এই 
পারি-প্রদর্শনী'র বিবরণীও সত্যিই ভাববার কথা । 

১১ ই বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৪৮, €ও 



বিবেকানন্দের প্রবন্ধ ও রচনাঁসংগ্রহ ; ভাববার কথ! ৩১১ 

ভাববার কথা'-র প্রবন্ধসম্তির সংক্ষিপ্ত আলোচন! এইখানেই 
সমাপ্ত করা যেতে পারে । বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ ও রচনার সমাহার হলেও, 
বিবেকানন্দের চিন্তাধারার দীপ্তি, গভীরতা ও অনন্য মৌলিকতার 

নিদরশনস্বরপ এ গ্রন্থে বিধৃত প্রবন্ধ, রসরচনা, অগুবাদসাহিত্য 
প্রত্যেকটিতেই সাহিত্যিক বিবেকানন্দের যে পরিচয় মেলে মেই 
সাহিত্যসচেতনতা দীর্ঘকালের মনন ও প্রযত্ব-সাপেক্ষ | স্বল্পসীমাবন্ধ 
জীবনে তার বন্ুমুখী প্রতিভার যে বিচ্ছুরণ ঘটেছিল, তার অন্যতম 
পরিচয় প্রবন্ধকাররূপে তার সিদ্ধি ও সার্থকতায় । মনে রাখতে হবে, 
বর্তমান ভারত”ও এমনি একটি দীর্ঘায়ত প্রবন্ধ । "ভাববার কথা'র 

হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ, বর্তমান সমস্তা” 'জ্ঞানার্জন শ্রভৃতি নিবন্ধের 
মনননিষ্ঠ সাধুগগ্যভঙ্গীরই দীর্ঘায়তরূপে বর্তমান ভারতে'র ইতিহাস- 

সমীক্ষা! গড়ে উঠেছে । অপরপক্ষে 'পরিত্রাজক' এবং অনেক পরিমাণে 

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য? গড়ে উঠেছে চিঠিপত্রে বিবৃত স্বামীজীর অতুলনীয় 
চলতি গছ্যরীতির আদর্শে। তরুণ রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ থেকে 

একদা 'সুরোপপ্রবাসীর পত্র" গড়ে উঠেছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে 
প্রমথ চৌধুরীর প্রেরণ পাওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথ চিঠিপত্রে বা ভায়েরী 
জাতীয় লেখায় ছাড়া এই পত্রসাহিতোর চলিতভঙ্গীকে প্রশ্রয় দেন নি। 
বিবেকানন্দ কিন্তু উদ্বোধন পত্রিকাকে উপলক্ষ্য করে ১৮৯৯-এর 

জানুয়ারী থেকে ১৯০২-এর জুলাইয়ের মধ্যে সাধু ও চলতি 

হাধরনেরই গগ্ঠভঙ্গীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন । বাংলাসাহিত্যের 
এঁতিহাসিকের! চলতি গণ্ঠরীতির ক্রমবিকাশে রাধানাথ শিকদার ও 
প্যারীঠাদ মিত্রের “মাসিক পত্র" (১৮৫৪ ) বা! প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ- 

পত্রের (১৯১৪ ) কথা উল্লেখ করে থাকেন। কিন্ত এ ছুয়ের 

মাঝখানে উদ্বোধন (১৮৯৯) পত্রিকার বিশেষ ভূমিকার কথা 
স্বরণীয়। সাধারণত এ বিষয়ে এঁতিহাদিকের দৃষ্টিপাত করেন ন৷ 
বলেই এ বিষয়ে সুধী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

ইতিহাসসচেতন দীর্শনিক মননে সমৃদ্ধ বিবেকানন্দের প্রবন্ধ ও 
রচনাসংগ্রহ 'ভাব্বার কথা'্ল আর একটি সম্পদ 'ভাব্বার কথ! 



৩১২ 'বিবেকারন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

নামে রসরচনাঞ্চচ্ছ। বস্তুত উচ্চাঙ্গের হাস্যরস মহত্বম চিন্তানায়কেরই 
সাধ্য। উদাহরণন্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের কথা প্রথমেই মনে 

আসবে। কিন্তু বিবেকানন্দের হাস্যরসের বৈশিষ্ট্য তার বৈদাস্তিক- 
সুলভ নিগিপ্ দৃষ্টিতে সংদার ও সমাজের অন্তত্তল পর্যস্ত তীব্র ব্যঙ্গে 
আলোকিত করার দীপ্ত নিপুণতায়। পরিব্রাজক এবং 'প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যে? এই হাস্যরসনৈপুণ্য তার রচনাবলীকে পাঠকমনের একাস্ত 
অন্তরঙ্গ করে তুলেছে। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে 
প্রণিধানযোগ্য--একদিকে স্বামীজী চিন্তানায়ক। লোকশিক্ষক, অধ্যাত্ম- 

সাধনার গুরুস্থানীয়। আর একদিকে তিনি সমব্যঘী। অন্তরঙ্গ, এমন 

কি বন্ধুজনের রঙ্লরসিকতায় আমাদেরই মমভূমির আপনজন । 
উনবিংশ শতাবীর পাশ্চাত্যপুচ্ছগ্রাহী শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিবাদে 

জাতীয় শিক্ষাদর্শের প্রয়োজনীয়তার কথ বিবেকানন্দ তার কথোপ- 
রধনে, বক্তৃতায় ও রচনাবলীতে নানাভাবে ঘোষণা! করেছেন। 

জাতীয় শিক্ষার প্রধান লক্ষণ চিন্তার মৌলিকতায়। 'ভাব্বার কথা'র 
রচনাবলীতে সেই মৌলিকতাই পাঠকের দৃষ্টি সর্বাগ্রে আকর্ষণ করে। 
তাছাড়া বিষয়বিম্যাসের নৈপুণ্য, প্রকাশের গাল্তীর্য ও সংঘম এবং 
ভাষাশ্িল্পের কারুবৈচিত্র্ে বাংল! প্রবস্ব-সাহিত্যে 'ভাব্বার কথা? 
বিশিষ্টস্থানের অধিকারী । 



বিবেকানন্দের ভারতচেতন। ও বর্তমান ভারত; 

বাংলার মনন-সাহিত্যে অমর কয়েকটি গ্রন্থের তালিকা যদ্দি কেউ 
পেশ করতে বলেন, তাহলে রামমোহনের “বেদাস্তগ্রস্থ৷ ; দেবেন্্র- 

নাথের 'ব্রাহ্মধর্ম ; অক্ষয়কুমার দত্তের “ভারতবর্যায় উপাসক সন্প্রদায়ঃ 
(বিশেষত: এর ছুটি খণ্ডের ভূমিকা), ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 
'সামাজিক প্রবন্ধ” বহ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্চচরিত্র' প্রভৃতি বইয়ের ধার! 

অনুসরণ করে উনবিংশ শতাব্দীর শেধপ্রান্তে এসে বিবেকানন্দের 

'বর্তমান ভারতে'র কথা মনে পড়বে। এ তালিকায় রবীন্দ্রনাথের 

বিশেষ কোনে গ্রন্থের উল্লেখ করলাম না। কারণ উনবিংশ ও বিংশ 

শতাবী মিলিয়ে রবীন্দ্রমননের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় | আর যদি রবীন্দ্র- 
নাথের কোনো৷ একটি মাত্র বইয়ের কথ! বলতে হয়, তাহলে আমি 
বেছে নেব তার শেষ জীবনের “মানুষের ধর্ম" ব্বীন্দ্রনাথের ব্ব-ধর্ম যে 

বইয়ে ধরা দিয়েছে । কিন্তু সেটি বিংশ শতাব্দীর রচন| | 
পাঠক ও লেখক-ভেদে সব সাহিত্যিকের রচনার নির্বাচিত 

সংকলন হতে পারে এবং ত। নিয়ে মতভেদ থাকবেই । কিন্তু এমন 
কিছু বই থেকে যায়, যেগুলি গোটা দেশ ও যুগের প্রতিনিধিত্ব করে, 

শুধুমাত্র লেখক বা৷ পাঠকের প্রিয় তালিকার অস্তভূক্তই থাকে ন1। 
অথচ ব্যাপারটি এমন সহজেই ঘটে যে, লেখক হয়তো! নিজেও ভাবতে 

পারেন ন! যে, তার বিশেষ কোনে! একটি বই পরবরতাকালের 
মানুষকে বন্ছষুগ ধরে প্রভাবিত করবে। কারণ লেখকের অজান্তেই 
তীর ব্যক্তিমন কখনে! কখনো বিশ্বমনে পরিণত হয়ে সংহত আকারে 

ইতিহাসের অন্তরতম নির্যাস আহরণ করে আনে। বিবেকাননের 
বর্তমান ভারত, সমগ্র জাতির আত্মদর্শনের অভিজ্ঞান। 

উদ্বোধন-পত্জিকার প্রথম বর্ষের ফট সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক- 
ভাবে বর্তমান ভারতে'র প্রকাশ। খবশ্য অধ্যাত্ব-সাধনা।' ইতিহাস" 
অন্বেষণ, সমগাজচেতন! ও গণদুহির 'মিলিড় কলবরাপ বিবেকাননোর 



৩১৪ বিবেকানন্দ ও বাংলাগাহিত্য 

ভারতচেতনার এক বিশিষ্টরূপ তার সঙ্স্যাসপূর্ব জীবন থেকেই ধীরে 
ধীরে বিকশিত। ভগিনী নিবেদিতার সাক্ষ্য অনুসারে তার হাদয়ে 

ঈশ্বর-চেতনার পরেই স্থান পেত জননী ভারতবর্ষের চেতনা । সে 

ভারতবর্ষ ভূগোল ও ইতিহাসের ভারত তে। বটেই, সবার উপরে বিশ্ব- 
মানবেন মহত্তম আধ্যাত্মিক চেতনার প্রতীক ৷ হয়তো অন্য দেশের 

মতো গ্রন্থবদ্ধ ইতিহাস এদেশের নেই। কিন্তু “ভারতের ধর্মগ্রন্থরাশি। 
কাব্যসমুদ্র, দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তত্তশ্রেদী' আর একভাবে 
ভারতের ইতিহাসকে বিধৃত করে আছে; সেই সঙ্গে রয়েছে তথা- 
কধিত ইতিহাসের আড়ালে সাধারণ মানুষের চিরন্তন জীবন-প্রবাহ |: 

ইতিহাস লেখার পদ্ধতি যুগে যুগে পরিবর্তনশীল । বিবেকানন্দের 
প্রথম জীবনে হাবার্ট স্পেন্দারের প্রভাবের কথ। মনে রাখলে বল৷ 

যায় ইতিহাসকে সমাজ-বিজ্ঞীনের অংশরূপে দেখার ধারণা তিনি 

স্পেন্সারের কাছেই প্রধানত পেয়েছেন । উদাহরণত্বরূপ বিবেকানন্দ- 

অনূদিত স্পেন্সারের শিক্ষা'গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় থেকে ইতিহাস-লেখ! 
সম্বন্ধে স্পেন্সারের মতামত উল্লেখযোগ্য | “অনুবাদক বিবেকানন্দ 
অধ্যায়ে এ সন্বদ্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচন। রয়েছে । কিন্তু 'বর্তমান 

ভারত” ষে-জাতীয় ইতিহাস-সমীক্ষা, তার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির জন্য 
স্পেন্সারের বক্তব্য আমাদের আরো বিস্তৃতভাবে স্মরণীয়-_“কি প্রকার 

শিক্ষা এবং জ্ঞান মম্ুষ্যকে সামাজিক ব্যবহারে পটু করিতে পারে! 
বলা বাক্ম না বে, এ প্রকার শিক্ষা বিচ্ভালয়ে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়; 
অন্ততঃ কতকগুলি বিষয় স্বভাবতঃ সামাজিক শিক্ষা প্রদান করে, 

ইতিহাস ইহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ।-.*বিচ্ভালয়ে অধীত ইতিহাসই কোন 
প্রকার লামাজিক ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা দেয় না। ভূপতিদিগের 
জীবন, পারিষদদিগের ষড়যন্ত্র বলপুর্ক সিংহাসনাধিকার প্রভৃতি বিষয়- 
সমস্ত সমগ্র জাতীয় জীবনের অল্পই চিত্রিত করে। অমুক অমুক 
রাজ্যের মধ্যে অমুক অমুক বিষয়ের জন্য বিবাদ উপস্থিত হয়, এই 

জন্য অমুক যুদ্ধ উপস্থিত হয়, প্রত্যেক পক্ষে এত সৈশ্য সংগ্রহ এবং 
কামান ” ছিল। অমুক সেনাপতি এই প্রকার্ন কৌশল: অবঙ্গস্বন 



বিবেকানব্বের ভারতচেতন। ও “বর্তমান ভারত' | ৩১৪৫ 

করিয়া জয়লাভ করিলেন | বলুন দেখি, ইহা শিক্ষা করিয়া আপনার 
সামার্জিক জীবনের কি উপকার হুইবে ? বলিবেন, ইহা সত্য, কিন্ত 
সত্যের অনুরোধে পাঠ করি। সত্য হইলেই কি তাহা মূল্যবান 
হইল? আপনার পক্ষে এই সকল যুদ্ব-বিবরণ আদরের হইতে পারে * 
টিউলিপ-পুষ্প যিনি অত্যন্ত ভালবাসেন, তাহার নিকট একটি টিউলিপ- 
অঙ্কুর তৎপরিমাণ সুবর্ণ অপেক্ষা! মূল্যবান; হয়ত একজন ভগ্ন চীনার 

বাসনের অত্যন্ত আদর করেন ; কেহ কেহ বিখ্যাত নরঘাতকদিগের 

কেশ-নখাদির পরিবর্তে বহুমূল্য প্রদান করেন ; তবে কি বলিতে হইবে 
ষে, তাহাদের ভাল লাগে বলিয়াই এঁ সকল দ্রব্য অতি প্রয়োজনীয় ? 

“যে প্রকার অন্য সকল ত্রব্যের ব্যবহারানুযায়ী মূল্য নির্ধারিত হয়, 
সেই প্রকার ইতিহাসেরও ব্যবহার কর! উচিত | যদি কেহ আসিয়। 

বলে, “ওহে, কাল 'সন্ধ্যাকালে তোমার প্রতিবাসীর বিড়ালের শাবক 

হইয়াছে”__এই সকল সংবাদ কি অকিঞ্চিংকর বৌধ করেন না? এই 
পরীক্ষা ইতিহাসসঙ্কলিত দ্বাশি রাশি ঘটনাবলীতে প্রযুক্ত হউক, 
দেখ! যাইবে যে, তাহাও এ প্রকার অকিঞ্চিতকর। এই সকল ঘটন। 
হইতে কোন প্রকারে জীবনোপযোগী বিশেষ সত্য নিষ্কাশিত হয় না। 
যদি আমোদ হয়, পাঠ কর, কিন্তু কদাপি উপকারক বলিয়া মনে 
করিও না1।”১ 

ইতিহাসকে সমাজবিজ্ঞানের পটভূমিকায় স্থাপন করে স্পেন্সার 
চেয়েছিলেন সাধারণ মানবসমাজের ধারাবাহিক ইতিহাস-রচনার 
আদর্শ। “বাস্তবিক ইতিহাস সমাজের জীবন বৃত্বাস্ত। কি প্রকারে 
সমাজ-বিশেষ গঠিত হইল, কি প্রকারে জাতিবিশেষের অভ্যুদয় হইল 
তাহাই আমাদের প্রয়োজন । রাজ্যশাসন কি প্রকারে হইভেছে; 
তাহারই প্রয়োজন, শাসকদিগের ব্যক্তিগত জীবনী লইয়া কি করিব ?”২ 
অবশ্য এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে; ব্যক্তি নিয়েই যদি সমাজ; ভাহলে 

১. শিক্ষা : রজার টির স 
সংস্করণ : পৃঃ ৩০৩২ র 
২ 'তদ্বেব : পৃঃ ৩২ 



“৩১৬ ্ | বিবেকানন্দ ও বাংলালাহিতা 

দমাজের বিশেষ বিশেষ কর্মভার ধাদের উপরে এরং ধাদের প্রভাবে 

নিয়ন্ত্রিত, তাদের সন্বস্ধে ব্যক্তিগতভাবে ওয়াকিবহাল হওয়ার প্রয়োজন 

নেই কি? ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে শুধু সমাজের সমগ্রতাই কি বিচার্ধ 

হতে পারে? 

এর উত্তরে বিনি ষে মতই পোষণ করুন, একথা স্বীকার্য যে, 
তুলনামূলকভাবে সমগ্র সমাজ বা! জাতীয় জীবনের ধারাটি উপলব্ধি না, 

করলে ইতিহাসদৃষ্টি স্বচ্ছ হতে পারে না। তাই স্পেন্সারের সঙ্গে এ! 
যুগের মানুষ বিশেষভাবে একমত ' যে,_-“কেবল যে সর্বোচ্চ শাসন 
সমিতির [ ইতিহাস ] আবশ্যক তাহ! নহে, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুত্র সমাজ- 
পরিচালক শক্তিসমষ্টিরও বিবরণ আবশ্যক। কি প্রকারে বিবিধ 
সামাজিক সম্প্রদায় নিম্নশ্রেণীর উপর প্রতুত্ব বিস্তার করিতেছে কি 
প্রকারে নিয়শ্রেণীর ছার! সম্মানিত হইতেছে, এই সমস্ত বিবরণের 
প্রয়োজন। গৃহে এবং বাহিরে সেই সমাজের লোকের! কি প্রকার 
ব্যবহার করিত, কি কি কুসংস্কার তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, 
বাণিজ্যের অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাহাদের শিল্পবিবরণ, তাহাদের 
মানসিক অবস্থা প্রকৃত ইতিহাসে সমুদয় বিবৃত থাকা উচিত; এই 
সকল বিবরণ এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বিবৃত হওয়া উচিত যে, পাঠ 
করিলে সমস্ত সমাজের ছবি মানসপটে উদিত হইবে। বিবিধ 

সময়ে সেই সমাজের বিবিধ পরিবর্তন ও কার্য্যকারণ সম্বন্ধের 
সহিত যথাক্রমে প্রদশিত হওয়া উচিত। অতএব প্রতীতি হইতেছে 
যে, এই প্রকার ইতিহাসই বাস্তবিক ইতিহাস এবং সমাজতন্ত্রের যথার্থ 

সহচর |? 

১ শিক্ষা: পৃঃ ৩২--৩৩ 
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বিবেকাননোর ভারতচেতনা ও “বর্তমান ভারত ৩১৭, 

বলা বাছুল্য, দেশেক্স এই ইতিহাস-লেখার মতো! মানুষ এযুগেও. 
এদেশে বিরল, সে যুগে তো আশার ,অতীত। কিন্তু তরুণ সন্গ্যাসী, 

নরেন্দ্রনাথ সংদারবন্ধনমুক্ত হওয়ার কলে পদব্রজে সমগ্র ভারতবর্ষের 
সর্বশ্রেণীর মানুষের আত্মীয়তার অধিকার পেলেন। প্রীরামকৃষ্ণদেবের, 
জীবনে ও সাধনায় ভারতের অধ্যাত্বসাধনার পুঞ্জীভূত বিগ্রহকে মনে 
প্রাণে প্রত্যক্ষ করার পর বিবেকানন্দের পরিব্রাজকজীবনের বন্ছব্যাপ্ত 

অভিজ্ঞতা তার পর্পবতাঁ মানসনেতৃত্বের জন্য একান্ত প্রয়োজন ছিল৷. 

আসমুদ্র হিমাচল পরিক্রমান্তে তিনি বুঝতে পারলেন, “জাতটা ঠিক 
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৩১৮ বিবেকানন্দ ও বাংলালাহিত্য 

বেঁচে আছে, প্রাণ.ধকধক করছে। ওপরে ছাই চাপা! পড়েছে মাত্র ।”১ 

€ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ) 

তার নিশ্চিত প্রত্যয় দাড়ালো “এ রাক্ষসীর প্রাণপাখীটি' আছে 
ধর্মে । “সেইটির.নাশ কেউ করতে পারে নি বলেই জাতটা এত 
সয়ে এখনও বেঁচে আছে। আচ্ছা, একজন দেশী পণ্ডিত বলেছেন 

যে, ওখানটায় প্রাণটা রাখবার এত আবশ্তক কি? সামাছ্দিক বা. 
রাজনৈতিক স্বাধীনতায় রাখ না কেন? যেমন অন্যান্ত অনেক দেশে ' 
কথাটি তো হল সোজ।; যদি তর্কচ্ছলে স্বীকার কর! যায় ঘে, . ধর্মকর্ম 
সব মিথ্যা, তাহলে কি দীড়ায়, দেখ । অগ্নি তো এক, প্রকাশ বিভিন্ন । 

সেই এক মহাশক্তিই ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজে 
বাণিজ্য স্ুবিচার-বিস্তার আর, হি'ছর প্রাণে মুক্তিলাভেচ্ছারূপে 
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বিবেকানন্দের ভারতচেতম ও বর্তমান ভারত: ৩১৯ 

বিকাশ হয়েছে। কিন্তু এই মহাশক্তির প্রেরগায় শতাব্দীকতক নানা 

সুখহ্ঃখের ভেতর দিয়ে করাসী ব! ইংরেজ চরিত্র গড়ে গেছে এবং 

তারই প্রেরণায় লক্ষ শতাব্দীর আবর্তনে হি'ছুর জাতীয় চরিত্রের 
বিকাশ। বলি, আমাদের লাখো! বৎসরের স্বভাব ছাড়া সোজা । 

না। তোমার বিদেশীর ছু-পপাচশ বৎসরের স্বভাব ছাড়! সোজ। 1...যদি 

এ দশ হাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভূল হয়ে থাকে তো আর 
এখন উপায় নেই, এখন একটা নতুন চরিত্র গড়তে গেলেই মরে যাবে 
বই তো নয়। 

কিন্তু এ বুদ্ধিটি আগা-পাস্তলা ভূল, মাপ করো, অল্পদর্শার 
কথা1”১ ভারত-পরিক্রমার পরে দ্বিতীয়বার বিশ্বপরিক্রমার সময়ে 
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কৌতুহী পাঠক মুল গ্রন্থটি. দেখে নেবেন। স্থানসংক্ষেপের জন্য আমরা! 
সমগ্র ইংরেজী অংশষ্টি দিতে পারিনি । ম্বামীজীও অনুবাদে অনেক পরিষাণে 
সংক্ষিপ্ত করেছেন । 

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ থণ্ড : পৃঃ ১৬*-১৬৯.. 



৩২৩ ' বিবেকাপন্দ ও বাংলাশাছিত্য 

স্বামীজীর মনে এ কথাঞ্চলি জেগেছিল। তখন “উদ্বোধনে 'ৰর্তমান 

ভারত' প্রকাশ হয়ে গেছে। নৃতন রচন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ভারত- 
ইতিহাসের নিজস্ব ধারাটি সম্বন্ধে স্বামীজী যে-কথ! লিখছেন, তার 
দার্শনিক রূপায়ণ “বর্তমান ভারতেই পরিসমাপ্ত। তবু “বর্তমান 

ভারতো'র শেষ অংশে প্রাচীন :ও নবীন ভারতবর্ষের যে তুলনামূলক 
আদর্শবিচারের প্রশ্ন জেগেছিল, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে যেন নিন 
তারই উত্তরদানের চেষ্ট।। 

মনে রাখতে হবে, স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার অধিকাংশ পায়ে 

হেঁটে সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে আতিথ্য নিয়েই কেটেছে । মাঝে 
মাঝে রাজপ্রাসাদ ব৷ উচ্চবিত্ত মহলের সাম্নিধ্যেও এসেছেন । কিন্ত 
দেশের দরিদ্র, পতিত ও অশিক্ষিতের মধ্যেই. তিনি ভবিষ্যৎ নৃতন 
ভারতের সম্ভাবনা! দেখেছেন বেশী। তথাকথিত বিত্তবান উচ্চশিক্ষিত 

উচ্চবর্ণের মানুষদের মধ্য থেকে নয়, “ভারতের ভবিষ্যুৎ বেরিয়ে আসুক 

চাষার কুটির, জেলে, মালা, মেথরের ঝুপড়ি, ভূনাওয়ালার উন্মুন, 
কারখানা, হাট, বাজার, ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্ত থেকে--এই 
ছিল ভার উদাত্ত আহ্বান।১ সে আহ্বানের মূলে তার রি দেশ- 
দেখা চোখ । 

আবার এই গণবিপ্লবের সফলতাকে তিনি বিচার করেছেন 

ভারতীয় ধর্মাদর্শের মাপকাঠিতে | ধর্ম অর্থে পরম সত্য উপলব্ির 
প্রচেষ্টাই ভারত-ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য । আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে 
তুচ্ছ ছন্ঘ কলহের উধর্ধে সে ধর্ম-বোধের গভীরতম প্রজ্ঞার অবিচল 
আসন। ্বামীজীর দৃষ্টিতে ভারতের ইতিহাসে রাজনৈতিক উথান 
পতন যাই ঘটুক ন! কেন, এই মূল ধর্মচেতনাই সমগ্র জাতির ধারণী- 
শক্তির কাজ করেছে । স্ুৃতরাং আধুনিককালে ধারা! মনে করেন যে 
ধর্মবঙ্জিত রাজনৈতিক বা! সামাজিক বিপ্লবেই ভারতের কল্যাণ 
বিবেকানন্দের আদর্শ অনুযায়ী তারা৷ ভ্রান্ত, সন্দেহ নেই। 

সে কথ বোঝাতে গিয়েই স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে? লিখেছেন 

১ বাণী ও রচনা ; পরিবাজক : ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ৮২ 



বিবেকানন্দের ভারতচেতমা ও বর্তমান ভারত: ৩২১. 

দেশে দেশে আগে যাও এবং অনেক দেশের অবস্থা বেশ করে দেখ, 
নিজের চোখে দেখ পরের চোখে নম; তারপর যদি মাধ! থাকে তো 
ঘামাও, তার উপর নিজেদের পুরানো পু'থি পাটা পড়, ভারতবর্ষের 
দেশ-দেশাস্তর বেশ করে দেখ, বুদ্ধিমান পণ্ডিতের চোখে দেখ, খাজা 
আহাম্মকের চোখে নয়। সব দেখতে পাবে যে, জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, 
প্রাণ ধকধক করছে; ওপরে ছাইচাপ। পড়েছে মাত্র; আর ভোমার-_ 
রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা বেঁটানে। প্লেগ নিবারণ, ভুতিক্ষগ্রস্তকে 
অন্পদান, এসব চিরকাল এদেশে য। হয়েছে, তাই হবে অর্থাৎ ধর্মের মধ্য 

দিয়ে হয় তে। হবে। নইলে € ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার, 
রামচন্দ্র 1”১ 

পরবর্তাকালের বিবেকানন্দ-প্রভাবিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের 
মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র, পরা তিনজনেই ভারতীয় 

জাগরণের অধ্যাত্ব-সাধনার পটভূমিটি বিশেষভাবে মনে রেখেছিলেন। 
কিন্ত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পরবতী পর্যায়ে ভারতীয় ধর্মাদর্শের 
এই ইতিবাচক দিকটি এখন উপেক্ষিত । যতদূর মনে হয়, জাতীয় 
এঁতিহোর সঙ্গে বিষুক্ত এই রাজনৈতিক আন্দোলনের ধার! ভারতবর্ষের 
সামগ্রিক কল্যাণের অনুপযুক্ত । স্বামীজী তো স্পষ্টই বলেছেন-- 
“মর্সস্থানে আঘাত না লাগিলে আমাদের জাতির বিনাশের কোন 

আশঙ্কা নাই । স্মুতরাং এইটি বেশ স্মরণে রাখিবে, তোমর! বদি ধর্ম 
ছাড়িয়! দিয়! পাশ্চাত্যজাতির জড়বাদসর্ধন্ঘ সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত 
হও। তোমরা ভিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে ।”২ তবে 
১৮৯৭ সালে ভারত-প্রত্যাগত স্বামীজীর এই সাবধানবাণী সত্বেও মনে 

হয়, ভারতের নিশ্চিত অত্যুদয়ই তার দুঁ় বিশ্বাস। তাই.উদ্বোধনে'র 
প্রস্তাবনায় ( ১৮৯৯) লিখেছেন” “এবার কেন্দ্র ভান্মতবর্ষ' ।৩ 

১ বাণী ও রচন1 : ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৬১ 
২ বাদী ও রচনা ; ৫ম খণ্ড; টির রিনি দাদ 

উত্তর : : পৃঃ ৪৬ | ৃ 

৬. বাই রন ৬: হারা ভার গান: ৯) 



৩২২ | : “বিবেকানন্দ ও বাংধাসাহিত্য 

_ কিন্ত. সেই ভারতের জাগতিক বিষয়ে উন্নতির পন্থা কি? এ 
নিয়েও তিনি. ভারত ও বিশ্ব পরিক্রমাকালে নানাভাবে চিন্তা করেছেন। 
আমেরিকা-যাত্রার আগে ভারতের সর্বদক্ষিণপ্রাস্তে কষ্ঠাকুমারিকার 

শিলাখণ্ডে ধ্যানাসীন বিবেকানন্দের অন্তরে নরনারায়ণ-সেবার বে 

আদর্শ জেগেছিল, তার 'পত্রাবলী'র ভাষায় তার অনবন্থ প্রকাশ-_ 

“দাদা এই সব দেখে-_বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুষ 
হয় না; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম 086 022921 ( কুমারিক! 
অস্তরীপ ) ম! কুমারীর মন্দিরে বসে, ভারতবর্ষের শেষ পাথর-টুকরার 
উপর বসে-_এই যে আমর! এতজন সন্ন্যাসী আছি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, 
লোককে 12600155105 ( দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এ সব পাগলামি । 

খালি পেটে ধর্ম হয় না_গুরুদেব বলতেন ন।? এ যে গরীৰগুলো 

পশুর মতে জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা ; পাজি বেটার 
চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে আর ছু পা দিয়ে দলেছে। 

“মনে কর, কতকগুলি সন্গ্যাসী যেমন গীয়ে গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, 
--কোন্ কাজ করে ?_-তেমনি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীধু' 
সন্গ্যাসী- গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নান! 

কথা, 0080) 09120619) 10৩ ( মানচিত্র, ক্যামেরা, প্লোব ) ইত্যাদি 

সহায়ে আচগালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে 

পারে কি না ।”১ | 
এই একই চিঠিতে দরিদ্র ও নিগপীড়িতের সপক্ষে সংগ্রামরত 

বিবেকানন্দ মনে করিয়ে দিয়েছেন, এই নিগীড়নের জন্য ধর্ম দায়ী নয় । 
ও ৪৮6]: ০০001205012 ০৬115, 63156 206 102) 086 

88211756 15115101 22115101125 06 60 015706, 00 29৩, 

“দব দেশেই যা! কিছু ক্রটি, তা ধর্মের জন্য নয়, বরং ধর্মের বিরোধিতার 
কলে দেখা দেয়। ধর্মের কোন দোষ নেই' দোষ মানুষের 1" 

_ কিন্তু মুশকিল এই যে ধর্মের নামে অধর্সাচারগুলিই শেষ অবধি 
পুরোহিতের বৃদ্ধি, ক্ষত্রিয়ের বাছুবল বা বৈশ্ঠের বাণিজ্যশক্তির দ্বার 

১. বাসি ও না: ৬ঠ খণ্ড £ ৯৪শে হর্চি, ১৮৯৯ তাত্রিখের পর্ব; পৃঃ 
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সংরক্ষিত হয়। সাধারণ মানুষকে এই অত্যাচার থেকে '্রক্ষা করবার 
প্রধান উপায় স্বামীজীর মতে “শিক্ষার বিস্তার । এই শিক্ষার দ্বারাই 

মানুষের অন্তলিহিত সিংহশক্কির জাগরণ এবং একবার সে জাগরণ 
হলে তার দ্বারা পাঞিব অপাধিব সব স্তরের অভ্যুদয়ই সম্ভব । 

মানবকল্যাণের জন্য যুগে যুগে নানা দেশের ত্যাগী, সাধক, বীর, 
যোদ্ধা? দাতা, সেবাত্রতী__নান! ধরনের মানুষের চেষ্টা চলেছে । কতে৷ 
দার্শনিক মতবাদ, রাজনৈতিক আন্দোলন বা৷ সমাজবিপ্রব পৃথিবীর 
ইতিহাসে সংঘটিত হ'ল! মানবমঙ্গলের এই আস্তরিক প্রচেষ্টা সত্বেও 
জিজ্ঞাস্য মানুষের পরিপূর্ণ কল্যাণ কিসে হবে এ সম্বন্ধে আমাদের 

ধারণ। কি ব্বচ্ছ? আমরা যে সুখ বা উন্নতির আশায় ধাবমান তার 
নিদিষ্ট পরিণতি কিছু আছে কি? 

বেদাস্তের প্রত্যক্ষ বূপায়ণে বিশ্বাসী বিবেকানন্দও জানেন, এ 

জগতে সুখ-ছুঃখ। উন্নতি-অবনতির সমস্যা অঙ্গাঙ্গী সন্বদ্ধে আবদ্ধ। 

স্বর্গ বা নরক হয়তো 'কল্পনা, কিন্তু স্থখছঃখে আন্দোলিত এই জীবন- 
নাট্যে চির-অপশ্যয়মান বর্তমান মানুষকে কোনো স্থায়ী নির্ভরতার কথ 

না ভাবিয়ে পারে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ সেই কথাটি 
অন্যভাবে বলেছেন_-সেই এক মহাশক্তিই রাজনৈতিক স্বাধীনতা, 
বাণিজ্যিক সুবিচার অথবা 'অথাতো  ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'রূপে পৃথিবীর নান। 

দেশে অভিব্যক্ত। 

১৮৯৬-এর ১লা নভেম্বর স্বামীজী লগ্ডন থেকে আমেরিকায় 
বিখ্যাত হেল-পরিবারের মেরী হেলকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন তাতে 
সর্বত্যাগী ত্রক্মজ্ঞ ন্নযাসীর দৃষ্টিতে আমাদের অস্তিত্বের রহস্তোপলবির 
প্রচেষ্টা_“বাস্তব জগত-_সর্ধদাই' ভালমন্দের মিশ্রণরূপে বিভ্ভমান 
থাকবে ; আৰ মৃত্যুরপ ছায়াও চিরদিন এই পাধিব জীবনের অন্থুসরণ 
করবে ; আর জীবন যতই দীর্ঘ হবে, এই ছায়াও ততই দীর্ঘ হবে। 
কূ্খ যখন ঠিক আঙাদের মাথার উপূর ধাকে, কেবল তখনই আমাদের 
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ছায়া পড়ে .না তেমনি যখন ঈশ্বর এবং শুভ ও অন্যান্ত সব কিছু 
আামাতেই রয়েছে -_-এই বোধ হয়, তখন আর অমঙ্গল থাকে না। 
বস্তজগতে প্রত্যেক টিলটির সঙ্গে পাটকেলটি খেতে হয়--প্রত্যেক 
ভালটির সঙ্গে মন্দটিও ছায়ার মতে। আছে। প্রত্যেক উন্নতির সঙ্গে 
ঠিক সমপরিমাণ অবনতিও সংযুক্ত হয়ে রয়েছে । তার কারণ এই যে, 
ভাল-মন্দ ছটি পৃথক বস্ত নয়, আসলে এক। পরস্পরের মধ্যে 
প্রকারগত কোনে। প্রভেদ নেই, প্রভেদ কেবল পরিমাণগত।”১ 

এদিক থ্রেকে দেখলে জাগতিক অস্যুদয়-বিলয় আপেক্ষিক সমস্যা! 
সন্দেহ নেই। কিন্তু অপরপক্ষে মাসুষের চিরকালের চেষ্টা আরও 

উন্নতি, আরও সুখের অভিমুখী। এ প্রচেষ্টার একটি দিক দেখি 
ভারতের মমাজগত বর্ণবিভাগে | বিভিন্ন শ্রেণীর বিভাজনের দ্বারা এক 

সঙ্গতিস্থাপনের প্রচেষ্টাই এর মূলে । কিন্তু ভারতীয় সমাজের এই 
বর্ণাশ্রম-বিভাগ আসলে সমগ্র পৃথিবীর সভ্যতার নিহিত সত্য। শুধু 
গুণগত না রেখে ভারতবর্ষ এ বিভাগকে জন্মগত করে ফেলেছিল; 
এই যা. প্রভেদ। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর এই সমন্বয় ও সামগ্রস্ত- 
স্থাপনের চেষ্টাও ইহলৌকিক উন্নতিপ্রয়াসের আর এক অভিব্যক্তি 

ভ্রীমতী হেলকে লেখা পত্রের দার্শনিক অংশটুকুর শেষে মানব- 
কল্যাণপ্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের এই বর্ণাশ্রম বিভাগের আলোকে বিশ্ব- 
সভ্যতাকে বিশ্লেষণের যে নৃচন। দেখি, পরবর্তীকালে “বর্তমান ভারত'- 

গ্রন্থে তারই পূর্ণাঙ্গ বিকাশ । 
“মানবসমাজ ক্রমান্বয়ে চারটি বর্ণদ্বারা শাসিত হয়- পুরোহিত 

(ব্রাহ্মণ ), সৈনিক ( ক্ষত্রিয় ), ব্যবসায়ী ( বৈশ্য ), এবং মজুর ( শুক্র ) 
প্রত্যেকটির শাসনকালে রাষ্ট্রে দোষগুণ উভয়ই বর্তমান । পুরোহিত- 
শাসনে বংশগত ভিত্তিতে ঘোর সংকীর্ণতা রাজত্ব করে- তাদের ও 
ঙাদের বংশধরগণের অধিকাররক্ষার জন্য চারিদিকে বেড়া! দেওয়া! থাকে, 

_তীরা ছাড় বিদ্যা শিখবার অধিকার কারও নেই, বিষ্ভাদানেরও 
অধিকার কারও নেই এ যুগের মাহাত্ম্য এই থে, এ স সময়ে বিভিন্ন 
চি ডি 

৯ বাসি রন! : ৭ম খও: পৃ ৩০১ 
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বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হুয়--কারণ বুদ্ধিবলে অপরকে শাসন করতে 
হয় ব'লে পুরোহিতগণ মনের উৎকর্ষ সাধন করে থাকেন। 

ক্ষত্রিয়শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারপূর্ণ, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা এত 
অনুদার নন। এধুগে শিল্পের ও সামাজিক কৃষ্টির চরম উৎকর্ষ সাধিত 
হয়ে থাকে। 

তারপর বৈশ্যশাসন-যুগ। এর ভেতরে শরীর-নিম্পেষণ ও রক্- 
শোষণকান্নী ক্ষমতা অথচ বাইরে প্রশাস্ত ভার--বড়ই ভয়াবহ । 
এযুগের সুবিধা এই বে, বৈশ্যকুলের সর্বত্র গমনাগমনের কলে পূর্বোক্ত 

দুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চতুদ্দিকে বিস্তৃতিলাভ করে। ক্ষত্রিয়যুগ 
অপেক্ষা বৈশ্ঠযুগ আরও উদার, কিন্তু এই সময় সভ্যতার অবনতি 
আবরস্ত হয়। 

সর্বশেষে শুদ্রশাসন-যুগের আবির্ভাব হবে-_এধুগের সুবিধা হবে 
এই যে, এ সময়ে শারীরিক নুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্ত 
অন্বিধা এই যে, হয়তো সংস্কৃতির অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার 
পরিসর খুব বাড়বে বটে, সমাজে অসাধারণ প্রভাবশালী ব্যক্তির 
সংখ্য। ক্রমশই কমে যাবে । 

যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণ্যযুগের 
জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা বৈশ্যের সম্প্রসারণশক্তি এবং শুত্রের সাম্যের 
আদর্শ এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি 
থাকবে না, তা! হ'লে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্রহবে। কিন্তু এ কি সম্ভব ? 

বন্তত প্রথম তিনটির পাল। শেষ হয়েছে-_এবার শেষটির সময়। 
শৃত্রযুগ আসবেই আসবে--এ কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে ন!। 

সোনা অথব। রূপো- কোনটির ভিত্তিতে দেশের মুদ্রা প্রচলিত হলে 
কি কি অন্ুবিধা ঘটে, তা আমি বিশেষ জানি না-( আর বড় একটা 
কেউ জানেন ব'লে মনে হর না) কিন্ত এটুকু আমি বেশ বুঝাতে 

পারি যে, সোনার ভিত্তিতে নকল মূল্য ধার্য করার. ফলে গরীবের! 
আরও গরীব এবং. ধনীর়া. আরও ধনী হচ্ছে. ত্ায়ান... /থাখই, 
বলেছেন। “আমরা এই দোনার কুশে বিদ্ধ হতে নারাজ (৮. রূপার-দরে 



৩২৬ রিবেকানন্দ ও বাংজাসাহিত্য 

সব দর ধার্য হলে গরীবরা এই অসমান জীবনসংগ্রামে অনেকটা সুবিধা 

পাবে । আমি একজন সমাজতন্ত্রী (5০019115), তার কারণ এ নয় 

যে আমি এ মত সম্পূর্ণ নিভূলি ব'লে মনে করি, কেবল 'নেই মামা 

চেয়ে কানা মাম! ভাল" এই হিসাবে ।” (মূল পত্রে আছে 41591 ৪ 

109: 15 16069] (181) 190 :290--একেবারে রুটি না পাওয়ার 

চেয়ে আধখান। রুটিও ভালো'-_-এ জাতীয় অনুবাদই এক্ষেত্রে 
প্রশস্ত | ) 1 

“অপর কয়টি প্রধাই জগতে চলেছে, পরিশেষে সেগুলির ত্রুটি 
ধরা পড়েছে । অন্ততঃ আর কিছুর জন্য না হলেও অভিনবত্বের দিক 

থেকে এটিরও একবার পরীক্ষা করা যাক। একই লোক চিরকাল সুখ 
ও ছুঃখ ভোগ করবে, তার চেয়ে সুখছু:থট! যাতে পর্যায়ক্রমে সকলের 
মধ্যে বিভক্ত হ'তে পারে, সেইটাই ভাল। জগতে ভালমন্দের সমষ্টি 

চিরকালই সমান থাকবে, তবে নূতন নূতন প্রণালীতে এই জোয়ালটি 
এক কাধ থেকে তুলে আর এক কীধে স্থাপিত হবে, এই পর্্যস্ত।”৯ 

সুতরাং ১৮৯৬ বা! তার আগে থেকেই বিবেকানন্দ-মানসে 

শূত্রপ্রীধান্তের কথা জেগেছে এবং সমাজতন্ত্রবাদকে তিনি মানুষের 

সর্বরোগহর কোনে মতবাদ মনে ন। করলেও সেকালে প্রচলিত অন্ঠা্ঠ 

সামাজিক ব্যবস্থার চেয়ে আপেক্ষিকভাবে ভালে মনে করেছেন। 

১ বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ৩০১-৩০২ নিয়রেখ| লেখক-প্রদত্ত। 
মুল ইংরেজী পন্রটির অংশবিশেষ এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য-_চ7009910 
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বিবেকানন্দের ভারভচেতন। :ও 'বর্তমান ভারত; রা 

ব্যক্তি হিসাবে বৈদাস্তিক সঙ্্যানী হলেও স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি 
অকুষ্ঠ অনুরাগ প্রকাশে যেমন তার দ্বিধা ছিল না, (আধুনিককালে 
বিশ্বপ্রেমিকর। আবার স্বদেশপ্রেমকে তেমন স্ুনজরে দেখেন না 
ভুলে যান যে, যার নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা নেই তার পক্ষে 
অন্চ দেশ বা সমগ্র বিশ্বের প্রতি প্রেম এক অলীক কল্পনা ছাড়া আর 
কিছু নয়!) তেমনি ছিল না পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন শ্রেণীর 
সাময়িক প্রাধান্তের কাহিনী অনুসরণ করে আসন্ন শুন্রযুগের সম্ভাবনাকে 
স্বীকৃতি দেওয়ায় । ভার পত্রাবলী, বক্তৃতামাল! ও রচনাবলীতে এই 
গণচেতনায় অন্রান্ত পরিচয়ই তাকে আধুনিক মনের নিকট আত্মীয়ে 
পরিণত করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এও মনে করিয়ে দিয়েছেন 
যে, শুদ্রযুগে সংস্কৃতির মান অবনমিত হবে। অন্নবস্ত্রের স-স্থানই 
ষে-সমাজের প্রধান লক্ষ্য, তার! যে মানবমনের নুঙ্্রতর ভাবকল্পনাকে 
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৩২৮ ্ বিবেকানন্দ 'ও বাংলানাহিডা 

অবাস্তর বলে অস্বীকার করতে চাইবে, এ কিছু আশ্চর্য নয়। সবচেস্সে 

বড়ো কথা? শুত্র বা সর্বহারাদের নেতৃত্ব ধারা করতে আষেন, তাদের 
সীমাবদ্ধ আদর্শের দ্বারাই, সমগ্র সমাজের মানস-সংস্কৃতিকেও তারা 
নিয়ন্ত্রিত করতে চান । 

শাসক ও শাসিতের সন্বন্ধনিণয়-প্রসঙ্গে স্বামীজী “বর্তমান কারে 

লিখেছেন__“লমাজের চক্ষে অনেক দিন ঠুলি দেওয়া চলে না । উপরে 
আবর্জনারাশি যতই সঞ্চিত হউক না সেই পের তলদেশে প্রেরম- 
স্বরূপ নি:স্বার্থ সামাজিক জীবনের প্রাণস্পন্দন হইতেছে। সর্বংসহাঁ 
ধরিত্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একদিন না! একদিন জাগিয়া 
উঠেন এবং সে উদ্বোধনের বীর্ষে যুগবুগাস্তের সঞ্চিত মলিনত। ও 

স্বার্থপরতারাশি দূর নিক্ষিপ্ত হয়।”১ 
শুদ্র বা সর্বহারাদের যুগেও যদি সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ না' হয়, 

তাহলে এরও পরিবর্তন হ'তে পারে। এ বিষয়ে স্বামীজীর সমাধান 

ছিঙ্প মহত্বম সংস্কৃতির আলোকে শুদ্রকে জীবন ও মননের ক্ষেত্রে 
উন্নীত করা ; পূর্ব পূর্ব যুগের সংস্কৃতিকে ধ্বংস না৷ করে, তাদের মহৎ 
আদর্শগুলির দ্বারা নবযুগের সাধারণ মানুষকে উদ্ধংদ্ধ করা । 

২6 0০ ছা 00165610856 1880 01061 085. ০৬ 15 036 (1006 

£0: 0০185601525 20050 19856 1৮750106028 165156 10 ] 00180 

[050৬ 21] 00০ 10000101255 90006 076 £010. 01: 51161 521709105 

(309০৮ 926108 €0 1050 20001) 85 0০ 6086)১ 206 0315 12801) 

1 566 0526 005 8910 50800910. 185 0663. 10080078026 ০০৫ 

ট০0ত 820: 006 10010 01002 22 25 11500 আ1)20 06 

8814, ৬৮০ 16056 €0 12 02020152000. 3. 0055 ০6 £010.% 106 

511৮2 50808270 ড11 81০ 015 ০০০৫ ৪ 0662 ০081002 20 015 

502921 980 £ হোত 25022212561 706 6602856 617 6 2 

চগ্যতিতে 5075651708৮ 721 2 102 £5 6661 177 20 0622. 

(এস ড1561509130815 0000256 অতোেও 2 ০৫ 9]: 

৯০০০০ 700 :. 2০ 381-82, বক্রাক্ষর লেখক গা 
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“বিবেকানন্দের ভারতচেতন19 বেতযান ভারত' ৩২৯ 

প্রাচীন ভারত সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ব্রহ্মপরায়ণ খধিদের১ 

মধ্যেই মনুষ্যমহিমার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখতে পেয়েছিল । সেই ব্রহ্ম 

যথার্থ ব্রাক্গণের আদর্শ ই স্বামীজীর মতে ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ । 
জগতের কাছে ভারতের বাণী' নামে যে অসমাপ্ত গ্রন্থে স্বামীজী 

পাশ্চাত্যবাসীদের উদ্দেশ্টে ভারতের বাণী ঘোষণা! করতে চেয়েছিলেন, 
তার শ্চনায় বিয়াল্লিশটি স্ত্রে তার চিস্তাধারাকে সংহত করেছেন। 
সেখানেও দেখি 'ত্রাহ্মণে'র এই আদর্শ ঘোষণায় স্বামীজীর শ্রদ্ধা ও 
অনুরাগ সর্বদ্িধামুক্ত-_“ভারতবর্ষের মহান্ আদর্শ 'ব্রাহ্মণত্ব' । 

“স্থার্থহীন সম্পদ্দহীন, একমাত্র নৈতিক নিয়ম ভিন্ন অন্ত সর্বপ্রকার 

শাসন ও অনুশাসনের উধের্ব । 

“জন্মগত ব্রাহ্মণত্ব__অতীতে ও বর্তমানে বছ জাতি ব্রাহ্মণত্বের 

দাবি করিয়াছে, এবং অধিকার লাভ করিয়াছে । 

“ধাহারা মহৎ কর্মের অধিকারী, তীহারা কোনে! দাবি করেন না, 
একমাত্র অলস অকর্মণ্য মূর্খেরাই দাবি করে।”২ 

শুড্রযুগের সাংস্কৃতিক অবনতিরোধকল্পে সভ্যতার মহত্বর আদর্শে 
তাদের উজ্জীবিত করাই একমাত্র প্রতিষেধক । আর স্বামীজীর মতে 
ভারতীয় ধর্মসস্কৃতিই ভারতের জাতীয় চেতনার মৃলস্ুত্র হওয়ায় ধর্মীয় 
আদর্শের দ্বারাই আগামীযুগের গণসংস্কৃতির সার্থকত। সম্ভব । সেদিক 
থেকে এই শুদ্রজাগরণের সত্যকেও স্বামীজী ধর্মচেতনার বৃহত্তর 

প্রকাশরূপেই দেখেছেন । স্বামী অখগ্ডানন্দকে তাই তো তিনি 
লিখেছিলেন-_-“পড়েছ “মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো! ভব' ; আমি বলি, 

'ক্িত্রদেবো। ভব, মূর্খদেবো ভব, দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর-_- 
ইহাকাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে 1”৩ 

১ বুদ্ধ ও শঙ্করের আবির্ভাবের পর থেকে সক্ক্যাসীরা অনেকটা সেই 
স্থান গ্রহ করেছেন। ৰ 

২ জগতের গ্রতি ভারতের বানী : ্টী : ১৯-২২ গছ :. বাণী ও রচনা £ 
হম খণ্ড: পঃ ৩৭৭-৯১ 

৩. ১৮৯৪ জালে লেখা; বাণী ও রচনা: দঃ পৃঃ 



৩৩৯ | বিবেকানন্দ ও যাংলাসাহিত 

কিন্ত দরিদ্র তার কাছে শুধু “সর্বহারা? নয়, নারায়ণেরই রূপান্তর । আর 
এই দরিত্রনারায়ণের পৃজ। কেবল অক্নবস্ত্রের উপচারে নয়, আত্মোপ্- 
লব্বির অসীম বিস্তারে। পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রের আদর্শকে ভারতীয়, 
অধ্যাত্মপ্রজ্ঞ। এইভাবেই পূর্ণতা দিতে পারে | 

ঙীঁ , ঙ্ঁ ্ঃ 

সংস্কৃতির উত্তরাধিকার-প্রসঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষের ভাষাগত 
ছন্দের কথা স্বভাবতই মনে পড়ে। ভাষাবিচ্ছেদের ফলে আক 
আমাদের গৃহবিচ্ছেদের সম্ভাবনা । মুষ্টিমেয় ইংরেজীশিক্ষিতের, 
ইংরেজীর দাবি ধার! স্বীকার করেন না, তারাও মানবেন যে, সর্ব- 
ভারতীয় যোগাযোগের ভাষা হিসাবে যে কোনো একটি ভারতীয়, 
ভাষার প্রয়োজন । ধারা বিশুদ্ধ হিন্দী (সংস্কৃতপ্রধান ) ভাষাকে 

রাষ্্ীয় ভাষা! করতে চান, তার! যে .কেন সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করতে 
অনিচ্ছুক তার কারণ বোঝা যায় না । ভারতীয় প্রজ্ঞার আকরন্বরূপ 

'সংস্কৃত সম্বন্ধে যে হুরহতার অভিযোগ, সে অভিযোগ আধুনিক হিন্দী 
চাইতে বেশী কি? বরং “সংস্কৃত' যদি সবভারতীয় ভাষামাধ্যমরূপে 
গৃহীত হতো, তাহলে সংস্কৃতের ব্যাকরণপদ্ধতির সরলীকরণের দ্বার! 

সমগ্র ভারতের আত্মিক যোগাযোগ অনেক সহজসাধ্য হতো । 

'জগতের কাছে ভারতের বাণী'-তে স্বামীজী লিখেছেন__- “এমন 

একটি মহান পবিত্র ভাষ। গ্রহণ করিতে হইবে, অন্য সমুদয় ভাষ! 
যাহার সম্ততিম্বরূপ। সংস্কৃতই সেই ভাষা! । ইহাই ( ভাষা-সমস্যার ) 
একমাত্র সমাধান ।” 

জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংস্কৃতের বিশেষ ভূমিকার কথা স্বামীজী 

তার 'ভাবতের ভবিষ্যৎ বক্তৃতায় ( মাদ্রাজে প্রদত্ত ইংরেজী বন্তৃত 
[186 ঢা0০1০ 06 01 [0019 ) বিশ্লেষণ করেছেন, তা বিশেষভাবে 

লক্ষণীয়-_“...সংস্কৃত শিক্ষায়, সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণমাত্রেই জাতির 
মধ্যে একটা গৌরব একটা শক্তির ভাব জাগিবে। মহামুত্ভব রামামুজ, 
চৈতন্য ও কবীর ভারতের নিয়জাতিগুলিকে উন্নত করিবার চেষ্ট! 

. করিয়াছিলেন, তাহাদের চেষ্টার ফলে সেই মহাপুরুষগ্ণের জীবৎকালে 



বিবেকানন্দের ভার়তচেতন। &. বর্তমান ভারত; ৩৩১ 

অন্ভুত কল লাভ হইম়্াছিল। কিন্ত পরে তাহাদের কার্ষের এরূপ 
শোচনীয় পরিণাম কেন হইল, নিশ্চয্ন তাহার কিছু কারণ আছে; এই 
মহান আচার্ধগণের তিরোভাবের পর এক শতাব্দী যাইতে না৷ যাইতে 

কেন সেই উন্নতি বন্ধ হইল? ইহার উত্তর এই-_ঠাহারা নিম্নজাতি- 
গুলিকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, তাহার! উন্নতির 

সর্বোচ্চ শিখরে আরূঢ় হউক, ইহা! তাহাদের আন্তরিক ইচ্ছ। ছিল বটে, 
কিন্তু সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষ। বিস্তাপের জন্য শক্তিপ্রয়োগ 
তাহার! করেন নাই। এমন কি; মহান বুদ্ধও সর্বসাধারণের মধ্যে 
সংস্কৃতশিক্ষার বিস্তার বন্ধ করিয়া একটি ভূল পথ ধরিক্লাছিলেন। তিনি 
তাহার কার্ষের আশু কল-লাভ চাহিয়াছিলেন, সুতরাং সংস্কৃতভাষায় 
নিবদ্ধ ভাবসমূহ তখনকার প্রচলিত ভাষা পালিতে অনুবাদ করিয়া 
প্রচার করিলেন। অবশ্য ভালই করিয়াছিলেন লোকে তাহার ভাব 

বুঝিল, কারণ তিনি সর্বসাধারণের ভাষায় উপদেশ দিক়্াছিলেন। এ 

খুব ভালই হইয়াছিল-_তাহার প্রচারিত ভাবসকল শীষ্ই চারিদিকে 

বিস্তৃত হইতে লাগিল । অতি দূরে দূরে তাহার ভাৰসমূহ ছড়াইয়। 
পড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতভাষার বিস্তার হওয়া উচিত ছিল। 
জ্ঞানের বিস্তার হইল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে গৌরব বোধ ও 
'সস্কার' জগ্মিল না। শিক্ষা মজ্জাগত হইয়া :কৃষ্টিতে পরিণত' হইলে 
ভাববিপ্লবের ধাক্কা সহা কর্পিতে পারে, শুধু বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানরাশি 
তাহা পারে না। জগতের লোককে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান দিয়! 

বাইতে পার, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কল্যাণ হইবে না; এ জ্ঞান 
মজ্জাগত চ্ইয়। সংস্কারে পরিণত হওয়া! চাই। আমরা সকলেই 
আধুনিককালের এমন অনেক জাতির বিষয় জানি, যাহাদের এইরূপ 
অনেক জ্ঞান আছে, কিন্ত তাহাতে কি? সে-দকল জাতি ব্যা্জতুল্য 
হশংদ-_-অসভ্য, কারণ তাহাদের কৃপ্টির অভাব। সভ্যতার শ্ায়্ 
তাহাদের জ্ঞানও গভীর নয়, একটু নাড়া! দিলেই ভিতরের আদিম 

অসভ্য প্রকৃতি জাগিয়া উঠে ।”১ 
১ বাখী ও রচনা! : «ম খণ্ড; ১৮৭-১৮৮ 



৩৩২ ৃ গবিষেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

শিক্ষাকে মজ্জাগত করার এই আদর্শ থেকেই শ্বামীজীর সাধু- 
ভাষায় নূতন শৈলীর উত্তভব। অপর পক্ষে চলতি ভাষায় তিনি বুদ্ধ 
থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ অবধি মহাপুরুষগণের চঙ্গতিভাষায়্ জ্ঞানবিস্তারের 
অনুগামী । মননের সমুন্নতি ও গভীরতায় ভাষার প্রকাশরীতির 
পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী! “বর্তমান ভারতে'র সাধু গগ্রীতি-প্রসঙ্গে 
'বিবেকানন্দ-মননের এই সূত্রটি প্ররণীয় | 

রঃ ঁ রা ৃ্ 1 

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান ভারতের ভাষারীতি 
বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখেছেন--“তিনি যে ক্লাসিক গগ্ভরীতি চমৎকার 

আয়ত্ত করেছিলেন, ওই ক্ষুদ্র পুস্তিক। থেকেই তা৷ বোঝা! যাৰে। এর 
ভাষারীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এতে তিনি ছু'খরনের 
বাক্রীতি অনুসরণ করেছেন। একটি তৎসম-শব্দবহুল, সমাস-সন্ধি- 
সমাকীর্ণ, দীর্ঘ বিলম্িত ছাদের বাক্যপরম্পর়্! ; আর একটি খণ্ড খণ্ড 
উপবাক্যের সমন্বয়ে গঠিত সহজ হালক। বাক্রীতি।”১ এ জাতীয় 
বাক্যসঙ্নিবেশ শ্বামীজীর “ভাববার কথ? গ্রন্থের 'বর্তমান ভারতে'র 

আগে লেখ। প্রবন্ধ গুলিতেও দ্রষ্টব্য । আসলে এই ছুই জাতীয় রীতি 

পরম্পরের পরিপূরক । সংস্কৃত শান্তগ্রস্থের সুত্র ও ভাত্য রচনায় এ ছুই 
জাতীয় বাক্যরীতির সন্গিবেশের উদাহরণ অজত্র। সাধু গন্য ও স্বামী 
বিবেকানন্দ' অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে আলোচন। করেছি। 

ভঃ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামীজীর সাধু-গন্যের দীর্ঘবিষ্তারী ৰাকৃরীতিকে 
বাগ্মিতার প্রকাশরূপে দেখেছেন । এ-বিষয়ে তার নৃক্ঘশিতা 
অবশ্যই স্বীকার্ধ। সর্বক্ষেত্রে না হ'লেও স্বামীজীর কোনে! কোনে 
গণ্ভস্তবক যে তার বক্তৃতাভঙ্গীর দ্বার! প্রভাবিত তার সবচেয়ে সেরা 
প্রমাণ “বর্তমান ভারতের শেষ অগ্গচ্ছেদ, যেখানে “হে তারত'--_এই 
সঞোধনে নরনুগের ভারতবর্ষের প্রতি স্বামীর আহ্বান কন্ধু কণ্ঠে 

টি চি ডঃ .অনিতরুমার বন্ধযোপখযাগ : বিবেকানন্য & বাদ! 
ৃন্ঠ: :গঃ ১৩৮০৪ ১- 
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ধ্বনিত । একদিকে 'হে ভারত' অন্যদিকে 'হে বীর+--এ ছুটি সম্বোধনে 

স্বামীজী আধুনিক ভারতবাসীর উদ্দেশ্টেই তার ব্বদেশমন্ত্র উচ্চারণ 

করেছেন । সমগ্র অমুচ্ছেদটি বিবেকানন্দের ভারতচেতনার প্রাণ- 

স্পন্দনে এমনভাবে অনুরণিত যে একে. অনেকটা! শ্রেষ্ঠ কবিতার 
মতো অথগু্থষ্টির মর্যাদা দিতে হয়। এমন এক একটি গন্ঠন্তবক 

রচনায় বিবেকানন্দের অন্তপিহিত কবিসতাই বিপুল ভাবরাশিকে 
স্বতোৎসারিত বাক্যগৌরবের মহিমায় চিরকালের স্মরণীয় বাণীতে 

পরিণত করেছে । 

তুলনামূলকভাবে স্বামীজীর অসমাপ্ত ইংরেজী রচন। “জগতের, 
প্রতি ভারতের বাণী'র ভারত-অনুধ্যানের অংশ-বিশেষ পাঠকমগ্লীর 
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'বিবেকানদের ভারতচেতমা ও 'বর্তমান ভারত' ৩৩৫ 

9081 5000160. 02. 01215095625 0076 0100]212 এআ 

₹/1)952 ০৮০1: 19152 785 1315 0৮71 1913156.১ 

বর্তমান ভারতের শেষ অনুচ্ছেদ, “হে ভারত ! ভূলিও না? সম্থোধনে 
যার শুরু, বাংলাসাহিত্যে স্বদেশমন্ত্ররূপে স্বীকৃত সেটি এই উদ্ধৃতির সঙ্গে 

পাশাপাশি রেখে তুলন। করলে স্বামীজীর ভারতচেতনায় রজোগুণাত্মক 
সংগ্রামের আহ্বান এবং সত্বগুণাশ্রিত ধ্যানতশ্ময়তা ছু'য়েরই উদাহরণ 

পাওয়া যাবে। এরই সঙ্গে তুলনা কর! চলে 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে তার 
ভারতীয় শ্রমিকের উদ্দেশে প্রণামমন্ত্র অথবা! ভারতের তথাকধিত 

উচ্চবর্ণদের উদ্দেশে সাবধানী নির্দেশ ।২ বিবেকানন্দের গগ্ভরীতিতে। 

এ-জাতীয় এক একটি আবেগস্পন্দিত স্তবক স্বদেশ ও বিশ্বের উদ্দেশে 
তার অমোঘ আহ্বানশক্তির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তো বটেই, সেই সঙ্গে 
এদের চিরন্তন সা হিত্য-সৌন্দর্ধও মুগ্ধ বিস্ময়ে অনুধাবন করার মতো । 

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে বর্তমান ভারতের শেষ অনুচ্ছেদ 
বা স্তবকটির ( গগ্যে লেখা হলেও সংস্কৃতের “কাব্য শব্দটি এ জাতীয় 
রচনার ক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যবহার্য ) প্রসঙ্গে লিখেছেন--“এই অগ্নিআ্রাবী 
বাক্পুগ্ত কখনও প্রচণ্ড বিক্ষোরণে স্তনিত হয়, কখনো খক্মস্ত্রের মতে 
কানে বাজতে থাকে; কখনও করাসী বিপ্লবের 76211661496 
71:2027165এর অশনি-নির্ধোষ এর প্রতিছজ্ঞে ধ্বনিত হয়। ভাষা 
বাউয় হলেও আসলে তা হ্ৃদ্স্পন্দন ছাড়া কিছু নয়, তা স্পষ্ট হয় 
এটুকু অন্ধাবন করলে । এ রচন! একটা দিব্য মুহুর্তের ন্যষ্টি, আবিষ্ট 
মনের আত্মপ্রকাশ, তন্মরীভূত সম্থিতের বিছ্যৎপ্রবাহ যা শ্রোতার 
অন্তরকে শুধু স্পর্শ করে না, সমগ্র মন প্রকৃতিকেই পরম আশ্বাসে, 
ভরে তোলে । চেতনার আবরণভঙ্গ এর ফলশ্রুতি।”৩--সে কথা 

১0022, ৮০৫৫5 ০069, 15510815805: ড০ 4: ০915021 

৪০ : 9 9 313-814 অঙ্থবাঁদ : “বিবেকানন্দের কবিতা? অধ্যায়, পৃঃ ২৯৭-৮ 
বষ্টব্য। 

২ বাণী রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ২৪৯১ ১৭৬, ৮১১৮২ 
ও উনিশ বিশ : ভি তুম! হ দযাপাধ্যা় : পৃঃ ১৪১. 



ওও ূ বিবেকানন্দ ও বাংলালাহিত্ব 

তার চলতি গছ্বের কোনো কোনো রচনাংশ (যেমন “পরিত্রাজকে র্. 

উল্লেখিত অংশ ), ইংরেজী ও বাংল! পত্রাবলীর বা! দেশে বিদেশে 
প্রদত্ত ভাষণাবলীর অংশবিশেষ সম্বন্ধেও বল! চলে । 

উদাহরণম্বরূপ “ভারতে বিবেকানন্দ (19000165102. 

001077০ 0০ 4£১12)019 ) থেকে স্বদেশীযুগের বিপ্লবীদের প্রিয় আর. 
একটি গগ্ধ অনুচ্ছেদ পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করছি। প্রসঙ্গত 

স্মরণীয়, স্বামীজীর এই বইটি একদ। বাঙালীপাঠকসমাজে এত বের, 
প্রচলিত ছিল যে, এটি স্বামীজীর মৌলিক রচনা বলেই অনেকে মনে 
করে থাকেন। আর প্রধানত স্বামী শুদ্ধানন্দজীর প্রচেষ্টায় স্বামীজীর, 
জীবংকালেই ভার ভাষাভঙ্গী এত সার্থকভাবে অন্ুন্থত হয়ে তার. 

অনেক রচন। অনুদিত হয়েছে যে সেগুলি এখন বাংলাসাহিত্যের, 
স্থায়ী সম্পদের অন্তভূক্ত। তাই উদ্ধৃত অনুবাদটির সঙ্গে মূল ইংরেজী 
আর দেওয়া হ'ল না। “হে ভাবী সংস্কারকগণ, ভাবী স্বদেশ- 

হিতৈষিগণ ! তোমর! হ্ৃদয়বান্ হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি. 
প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও খধির বংশধর পশুপ্রায়, 

হইয়! টাড়াইয়াছে 1? তোমর! কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ-_ 
কোটি কোটি লোক অনাহারে মন্িতেছে, কোটি কোটি লোক শত 

শতাব্দী ধরিয়া অর্ধাশনে কাটাইতেছে ? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে 

বুঝিতেছ-_অভ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতগগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে 
তোমন্না কি এই সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় নিদ্রা 
কি.তোমাদের পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবন। কি রক্তের সহিত 
মিশিয়। তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে-_তোমাদের 
হৃদয়ের প্রতি স্পন্দমের সহিত কি এই ভাবনা. মিশিয়া গিয়াছে? 
এই ভাবনা কি তোমাদের পাগল করিয়া তুলিয়াছে? ল্ 
ছর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং এঁ 

চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নামযশ, সীপুত্র 
বিষয়সম্পত্তি। এমন কি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ?.. তোমাদের এরূপ 
হইয়াছে কি?.. বদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিও ..তোয়ন্কা প্রধম 



বিবেকানন্দের ভারতচেতনা ও “বর্তমান ভারত, নু 

সোপানে-_স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম মোপানে মাত্র পদার্পণ 
করিয়াছ ।১ 

ঞঃ ঙঃ ঞ 

স্বদেশপ্রাণ বিবেকানন্দের মানসনেত্রে সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস। 

তাই তার ভারত-পরিক্রমায় বিশ্বপরিক্রমার সুচনা এবং বিশ্বপরিক্রমায় 
ভারত-উপলব্ধির পূর্ণতা । “ভারতে বিবেকানন্দ' পর্বেই “কলিকাতা 
অভিনন্দনে'র উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন, “পাশ্চাত্য দেশ হইতে 
প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে একজন ইংরেজ বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা 
করেন, 'স্বামীজী, বিলাসের লীলাভূমি, গৌরবের মুকুটধারী মহাশক্তি- 
শালী পাশ্চাত্যদেশে চারবতসর ভ্রমণের পর মাতৃভূমি আপনার 
কেমন লাগিবে ?' আমি বলিলাম, 'পাশ্চাত্যভূমিতে আমিবার পূর্বে 
ভারতকে আমি ভালবাদিতাম, এখন ভারতের ধূলিকণা পর্যস্ত আমার 

নিকট পবিত্র, ভারতের বায়ু আমার নিকট এখন পবিভ্রতামাথা; ভারত 

আমার নিকট তীর্থস্বরূপ |, 

স্বামীজীর ভারতচিন্তার ছুটি প্রাস্ত__একদিকে ভারতের অতীত ও 

বর্তমানের বাস্তব ইতিহাসের উত্থান-পতন কাহিনী, অন্যদিকে ভারতের 

মনোময় ইতিহাসের ধ্যানলন্ধ পরিপূর্ণতার আদর্শ! কলে, ভারত- 

ইতিহাসের বিশ্লেষণ-এণালী সন্বদ্ধে আলোচন! করতে গিয়ে তিনি সমগ্র 

বিশ্বের ইতিহাসের আবর্তনকেই লক্ষ্য করতে চেয়েছেন । ইতিহাসকে 

এমন কোনে নির্দিষ্ট প্রণালীতে বাঁধ! উচিত কি না, এ নিয়ে ইতিহাসের 

দার্শনিকদের মতভেদ যথেষ্ট ! কিন্তু পৃথিবীর কোনে ইতিহাসই যেহেতু 

এঁতিহাসিকের ব্যক্তিত্ব-নিরপেক্ষ নয়, সেহেতু ব্যক্তির বিশিষ্ট মত- 

নিরপেক্ষও হতে পারে না। ভারত-ইতিহাস-ব্যাধ্যায় স্বামীজী যে 

বিশেষ প্রণীলীটি অবলম্বন করেছেন, সর্বাগ্রে সেইটি আমাদের বিচার্য। 

১ বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : আমার সমরনীতি” : পৃঃ ১১৬ 00100156 

৬০:05 ০৫ ৪. 91561219595: ০] [0] (022াঞাডে 500) টড 

12 0 08002216520 225726 | 

২ বাণী ও রচনা: «ম খণ্ড : পৃঃ ২০৫ 

১৬২ 
রি 



৩৩৮ বিষেকানন্দ ও বাংলামাহিত্য 

সমগ্র সমাজের কর্মধারাকে ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ। শুদ্র-_ 
এই চারভাগে বিভক্ত করে যে বর্ণাশ্রমধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিল, জন্মগত 
অর্থে না হলেও কর্মগত অর্থে সে বিভাগ অল্প-বিস্তর সব দেশেই 
রয়েছে। ভারতীয় সমাজ পদ্ধতির এই বিভাগ-বৈশিষ্ট্য জাতিগত 
€ ০1581 ) নয়, কর্মগত | পাশ্চাত্য হৃতত্ববিদেরা এই জাতি বিভাগকে 

আর্ধ-অনার্ধের ভিত্তিতে স্থাপন করতে চেয়েছেন। ম্বামীজী এই 
ভ্রান্তির নিরসন করে দেখিয়েছেন ভাষাগত বিভাগ থাকলেও 
জাতিগত দিক থেকে আর্ষ অনার্য বিভাগ এদেশে নেই। স্বামীজীয় 

কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তার '১৬/৪101 ৬1৬ 61:21798109. : 

90706 78001266 গ্রন্থে (বাংলা হ্বামী বিবেকানন্দ? গ্রন্থে 

'সমাজতাত্বিক ভাবধার। অধ্যায় ) স্বামীজীর নৃতত্ববিষয়ক ও 

সমাজতত্ববিষয়ক চিন্তধারার বিশ্লেষণে এই দিকটি বিশদভাবে 

আলোচনা করেছেন। তথাকথিত আর্ধদের ভারত-বিজয় বা তাদের 

শ্বেতবর্ণ দীর্ঘদেহ, নীল-নয়নের বর্ণনা--এর কোনো! প্রমাণই বেদে 
উপনিষদে নেই, অন্াত্র তো আরো মেলে না । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 

অস্তিত্বের প্রয়োজনেই এ জাতীয় আর্ধ বিজয়ের তত্ব দেখা দিয়েছিল। 

ভারতীয় নৃতত্ব সম্বন্ধে স্বামীজীর মতবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তার “আর্য 

ও তামিল? প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য । (বাণী ও রচন। : পঞ্চম খণ্ড) 

স্বামীজীর মতে--“সত্বাদি গুণত্রয়ের বৈষম্য-তারতমো প্রস্তুত 

ব্রাহ্মণাদি চতুর্ণ সনাতনকাল হইতেই সকল সভ্যসমাজে বিদ্যমান 
'আছে। কালপ্রভাবে আবার দেশভেদে এ চতুর্বর্ণের কোন কোনটির 
সংখ্যাধিক্য ও প্রতাপাধিক্য ঘটিতে থাকে, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস 
আলোচনায় বোধ হয় যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ত্রাহ্মণাদি চারি 

জাতি যথাক্রমে বসুন্ধরা ভোগ করিবে ।” 

(“বর্তমান ভারত”-_“বৈশ্বশক্তির অভ্যুদয়? : সচন। অংশ লক্ষণীয় ) 
এক্ষেত্রে লক্ষণীয় ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় সত্ব, রজ ও 

তমোগুণের যে স্বাভাবিক প্রবণতা নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, তারই 
ভিত্তিতে ভারতীয় বর্ণীশ্রমধার। গড়ে উঠেছে বলে স্বামীজীর ধারণ! । 
৬ 
রি 



বিবেকানন্দের ভারতচেতন ও “বর্তমান ভারত: ৩৩৯ 

গীতার “চাতুর্ধণ্যং ময়াহ্থষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ (গীতা : জ্ঞানযোগ £ 
8১৩ ) ইত্যাদি শ্লোক স্বামীজীর এ ধারণার পরিপোষক | 

গ্লীতার পূর্ববর্তাকালে খগ্েদের 'পুরুষস্ুক্তে' সম্ভবতঃ চতুর্ব্ণ প্রথার 
প্রথম উল্লেখ । 

“ঘৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। 

মুখং কিমস্ত কৌ বাহু কা উরূপাদা উচ্যেতে ॥ 

ত্রাহ্মণোহস্ মুখমাসীদ্ বাহু রাজন্যঃ কৃত: | 

উর তদস্য ঘদ্ বৈশ্ঠঃ পল্ত্যাং শৃত্রো অজায়ত ॥ 
(খখ্েদ ১০।৯০ ) 

“যে পুরুষকে (বিরাটস্বরূুপকে ) বিভিন্নরূপে ভাবন। করা 
হয়েছিল” তখন তাকে কতরকমে কল্পনা করা হয়েছিল? এ 
( বিরাটপুরুষের ) মুখ ও বাহুদ্ধয় কিভাবে কল্পিত হয়েছিল? তার 
উরুদ্ধয় এবং পাদদ্বয়রূপে কারা কল্পিত হয়েছিল ? 

“এই প্রজাপতির মুখ ( থেকে ) ব্রাহ্মণ ( উৎপন্ন হলেন ), ক্ষত্রির 
বাহুরূপে নিষ্পন্ন হলেন, উরুদ্বয় হলে! বৈশ্য এবং পদধুগল থেকে শুর 
জাত হলেন । 

গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বাণী 
“চাতুর্বণ্যং ময়! স্ষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।7 “গুণ ও কর্মের বিভাগ 

অনুসারে আমিই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র-_এই চারিবর্ণের 
অক্টা |” 

গীতার 'মোক্ষযোগে' সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তির 
লক্ষণগুলি আগে বিচার করে তারপর কর্মবিভাগের কথ। আলোচিত । 

সখ ত্রিবিধং--ত্রিবিধ সুখের উদাহরণের মধ্যে সান্বিক মুখ সম্বন্ধে 
বলা হয়েছে 

অভ্যসাদ্ রমতে বত্র ছুঃখাস্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ 
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহম্তোপমম্। 
তৎ সুখং সাত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদধিপ্রসাদজম্॥ 

স্বীতা ১৮২৬৩৭ 



৩৪৩ বিবেকাসন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

, “ঘে সুখের- দীর্ঘকাল অভ্যাস ব! অনুশীলনের ছ্বার। মানুষের সকল 
ছুঃখের আত্যন্তিক অবসান হয়, যে সুখ আরম্তে বিষের মতো 

হুঃখদায়ক, পরিণামে অমৃতের মতো, যে সুখ আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির প্রসন্নতা 
থেকে আসে, সে সুখই সাত্বিক স্ুথ |? 

এই সাত্তবিক সুখ সাধারণভাবে ব্রাহ্মণদেরই রয়েছে .বলে সেকালে 
মনে করা হতো। । করণ, জ্ঞান, বৈরাগ্য, তপস্তা। আত্মোপলন্ধির সাধনায় 

প্রথমে আপাতত ছুঃখ মনে হলেও পরিণামে সে অমুত-_-এই জেনে 
ব্রাহ্মণের! সাত্বিক স্ৃথে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইতেন। কিন্তু যে শ্রীকৃষ্ণ 
গীতার প্রবক্ত! ব। যে বিবেকানন্দ “বর্তমান ভারতের লেখক তারা 
বর্ণীশ্রমের দিক থেকে ব্রাহ্মণ ন'ন। সেদিক থেকে সাত্বিক নুথে 

প্রতিচিত এদের ব্রাহ্মণই বলতে হয়। প্রসঙ্গত স্মরণীয় ব্রাহ্মণদেহ 
সন্ন্যাসী ন'ন বলে বিবেকানন্দকে অনেক সময়ই নানা অস্বস্তিকর 

পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়েছে। 

গীতায় সাত্বিক সখের পরে বলা হয়েছে 'রাজসিক' সুখের কথ! । 

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের যোগে লব্ধ এই সখ প্রথমে অম্বতৈর মতো মনে 
হলেও পরিণামে বিষতুল্য।৯ তারপরে আছে তামসিক সুখের কথ।। 

যে সুখ আরম্ভে এবং পরিণামে আত্মার মোহকর, বা! শিদ্রা, আললম্য, 

প্রমাদ থেকে দেখ দেয় তাই তামসিক।২ এর পরে গীতার মন্তব্য-_ 

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ 

সত্বং প্রকৃতিজৈমুক্তং বদেভিঃ স্তাৎ ত্রিভিগড পৈঃ ॥ 
এ পৃথিবীতে, ব্বর্গে বা দেবতাদের মধ্যে এমন কিছু বা এমন কেউ 

নেই; যে ব। যিনি এই প্রকৃতিজাত সত্ব, রজ ও তমোগুণ থেকে মুক্ত। 
এই তিনগুণের বন্ধন থেকে যুক্ত হয়েই সাধক পরমসিদ্ধি লাভ 

করেন। এক্ষেত্রে ম্মরণীয়। স্বামীজী বর্তমান ভারতে" এবং অন্থাত্র 

১২ বিষয়েন্দ্িয়সংযোগাদ্ যত্তগ্রেহমুতোঁপমম্। 

পরিণামে বিষমিব ততসুখং রাজসং শ্বতম্ ॥ 

ব্বগ্রে চানুবন্ধে চ স্ুখং যোহনমাত্মনঃ। 
'ছিজ্ালধ্যগ্রমাদোনং তৎ তামসমুর্দাহতম্॥ গীতা। ১৮/৩৮-৩৯ 



বিবেকানন্দের ভারতচেতনা ও “বর্তমান ভারত, ৩৪১ 

অধিকাংশ ভারতবাসীর মধ্যে তমোগুণের প্রাধান্য দেখতে পেয়ে, 
তাদের প্রথমে রজোগুণের দ্বারা জীবনসংগ্রামে উদ্দীপ্ত করে পরে 

সত্বগুণের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সত্বগুণই আমাদের 
আদর্শ; নিয়তর স্তর থেকে এই আদর্শের দিকে যাত্রাই মানবহ্যভাবের 
পক্ষে কল্যাণকর । মোটের উপর, সাধারণ মানবস্তরে এইভাবে 
মানবচেতনাকে ভারতীয় সাধনার দৃষ্টিতে ভাগ কর! হয়েছে। এরই 
ভিত্তিতে সমাজের বর্ণবিভাগ । 

্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শুদ্রাণাঞ্চ পরস্তুপ | 
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈগ ণৈঃ ॥ 
শমে। দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। 

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্য ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥ 

শৌর্যং তেজং ধূতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্। 
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥ 

(গীতা : মোক্ষযোগ : ১৮/১১-৪৩ ) 

'হে পরস্তপ (অর্জুন)! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শৃত্রদের কর্মসকল 
স্বভাবজাত গুণান্ুসারেই ( শান্ত্রকারের! ) ভাগ করে দিয়েছেন । শম, 
দম, তপস্তা। শুচিতা, ক্ষমা, সরলতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আন্তিক্যবুকি 
ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত। পরাক্রম, তেজ, ধের, কার্ধকুশলতা? যুদ্ধে 

অপরাজুখতা। দান, প্রতৃত্বের ভাব ক্ষত্রিয়ের পক্ষে স্বাভাবিক |? 

্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-_-ভারতের ইতিহাসে রাস্ীয়শক্তিরূপে অঙ্গাঙ্গীভাবে 
দেখ! দিয়েছে । যদি স্বভাবজ গুণের দিক থেকে বিচার কর! যায় 

উপরিউদ্ধ্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের গুণ অনেক বৈশ্য শুক্রের মধ্যেও দেখা 
যায়। সেদিক থেকে তাদের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যেই গ্রহণ কর! 
উচিত। অনেক সময় বিপরীত উদাহরণও মেলে । জন্মগত ব্রাহ্মণত্থ 
বা ক্ষত্রিয়ত্ব অনেক সময় নামমাত্র পরিচয় হয়ে বৈশ্য শুত্রের স্বভাবই 
বড়ো হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে জন্মগত অধিকারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
আমাদের সমাঅব্যবস্থাকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। . 



৩৪২ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

এই পটভূমিকায় রামকৃষ্*-বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্দেবকে 
ব্রাহ্মণ্য আদর্শের প্রতীক এবং বিবেকানন্দকে ক্ষত্রিয় আদর্শের 
প্রতিভূরূপে গণ্য করা যায়। ভারতীয় চিন্তাধারার ইতিহাসে যুগে 
যুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সহযোগের বিশেষ ভূমিকা । ক্ষত্রিয় সাধকের 
অনেকেই তাদের ব্রন্ববিষ্ভার সাহায্যে এদেশের অধ্যাত্ম আদর্শকে 
সমুন্নত করেছেন। শ্রীরামকৃষ্জজীবন-সাধনা পূর্ণতালাভ করেছে 
বিবেকানন্দ-জীবন ও মননের মাধ্যমে | | 

বৈশ্য ও শৃদ্রদের স্বভাবজগুণের দিন থেকে কর্মবিভাগ__ 
কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্ । 
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূত্রস্তাপি স্বভাবজম্॥ 

| গীতা : ১৮1৪৪ 

কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম। সেব 
পরিচর্যাত্মক কর্ম শৃদ্রের স্বভাবধর্ম। স্বামীজী “বর্তমানভারতে' এই সেবা 
বা পরিচর্যাকারী শুত্রদের অভ্যুত্থান সম্বন্ধেই ভবিধ্যবাণী করেছেন-__ 

“* খুদ্রত্বহিত শূত্রের প্রাধান্য হইবে 
“*--শুড্রধর্মকর্মসহিত সবদেশের শুদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ 

করিবে ।? ( “বর্তমান ভারত' 'শুদ্র জাগরণ? অংশ দ্রষ্টব্য ) 

'ভারতে বিবেকানন্দ' গ্রন্থের 'কুস্তকোনম্? বক্তৃতায় ব্বামীজী বলেছেন 
-_“সত্যযুগে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিলেন-..ব্রাহ্ম বৈশ্য ও শুদ্র এই 
তিন বর্ণ ( অর্থাৎ বর্ণবিভাগ ) পরে ব্রান্গণ থেকেই উৎপন্ন । আমরা 
মহাভারতে দেখতে পাই-_ প্রথমে পৃথিবীতে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন” 

স্বামীজীর এই চিন্তাধারার উৎসপ্রসঙ্গে মহাভারতের শাস্তিপর্বে 
ভীগ্ম-যুধিষ্টির-সংবাদে ভীম্মের উক্তি স্মরণীয়-__ 

অবজন্নিহ সত্রেস্তে তৈস্তৈঃ কামৈঃ সবাহিতাঃ। 
সং্ষ্টা টাটা রানির | ৫৯1৪৪ 

তন্মাদ্বণ্ণ খজবে! জ্ঞাতিবর্ণী: টিন নিজ 
, এবং সাম য্তুরেকম্ৃগেকা নিপ্রশ্চৈকে। নিশ্চয়ে তেষু স্ষ্টঃ ॥ ৫৯1৪৯ 



বিবেকানন্দের ভারতচেতন। ও “বর্তমান ভারত্ত' ৩৪৩ 

একমাত্র ব্রাহ্মণ থেকেই ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ব্ণত্রয়ের উদ্ভব, সেজন্য এই 
তিন বর্ণের (ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র ) স্বভাবতই সমুদয় বজ্ঞে অধিকার 
রয়েছে। 

যেহেতু একমাত্র ব্রাহ্মণ থেকে আর তিন বর্ণের উৎপত্তি তাই 
আর তিনবর্ণ ব্রাহ্মণের জ্ঞাতিবর্ণ বলেই পরিগণিত ; আর তিন বণ 
সেই ব্রাহ্মণেরই সম্তান। খক্ বজুঃ ও সামবেদ যেমন একমাত্র অকার 
থেকে আবিভূতি হয়েছিল, তেমনি একমাত্র ব্রাহ্মণ থেকেই আর তিন 
বর্ণের আবির্ভাব । 

বেদ, মহাভারত ও গীতার এই সব উক্তির দ্বার! মনে হয় বৈদিক 

যুগ থেকেই ত্রান্মণের বিশেষ অধিকারের সুচনা ৷ পরবর্তাঁ পৌরাণিক 
যুগে এই অধিকার বিভাগের শৃঙ্খল জাতীয় জীবনে দৃঢ়তর হয়। 
একালে আবার রাজনৈতিক নেতাদের প্রশ্রুয়ে শুত্র বা নিম্নবর্ণের 
বিশেষ সুযোগ সুবিধার ক্রমবর্ধমান দাবি আর একটি সুবিধাভোগী 

শ্রেণীর স্থষ্টি করতে চলেছে । কিন্তু মূলত একথা ঠিক যে, ভারতের 
ইতিহাসে, এমন কি জগতের ইতিহাসে এমন পুরোহিত, ক্ষত্রিয় ও 
বণিকের যুগ শেষ হয়ে শ্রমজীবী মানুষের যুগ আরম্ভ হয়ে গেছে। 

স্বামী বিবেকানন্দের মৌলিকতা৷ এই শ্রমজীবী তথা শুত্র সাধারণের 
নবজাগরণ সম্বন্ধে পূর্বানহ্থেই ভারতবাসীকে সচেতন করে দেওয়ায় | 

ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথার অতীত ও ভবিষ্যৎ-প্রসঙ্গে ২রা 

নভেম্বর, ১৮৯৩ তারিখে লেখা স্বামীজীর পত্রে আছে--“ধর্মকে উহার 

নির্দিষ্ট সীমার ভিতর রাখিতে হইবে, আর সমাজকে উন্নতির স্বাধীনতা 
দিতে হইবে । ভারতের সকল সংস্কারই এই গুরুতর ভ্রমে পড়িয়াছেন 

ষে, পৌরোহিত্যের সর্ববিধ অত্যাচার ও অবনতির জন্য তাহারা ধর্মকেই 
দায়ী করিয়াছেন; সুতরাং তাহার! হিন্দুর ধর্মদপ এই অবিনশ্বর হর্গ 
ভাঙিতে উদ্ধত হ্ইয়াছিলেন। ইহার ফল কি হইল 1 _নিম্ষলতা | 
বুদ্ধ হইতে রামমোহন রায় পর্যন্ত এই ভ্রম করিয়াছিলেন যে, 
জাতিভেদ একটি ধর্বিধান ; সুতরাং তাহারা ধর্ম ও জাতি উভয়কেই 
একসঙ্গে ভাতিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন 1” 



৪৪ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহ্ত্য 

বুদ্ধ থেকে রামমোহন অবধি ব্যাপ্ত আন্দোলন-সন্বন্ধে এই চমকপ্রদ 
মন্তব্যের পরে স্বামীজী লিখছেন-- “..' জাতি একটি অচলায়তনে 
পরিণত সামাজিক বিধান ছাড়া আর কিছুই নহে। উহা! নিজে কার্য 
শেষ করিয়া এক্ষণে ভারতগগনকে হ্র্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে । ইহা! 
দূর হইতে পারে, কেবল বদি লোকের হারানো সামাজিক স্থাতন্থযবুদ্ধি 
ফিরাইয়া আন যায়।” ( বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড) 

স্বামীজীর ভবিঘ্যদৃষ্টি যে শৃত্রধুগকেও অতিক্রম করে গেছে সেকথাও 
বিশেষভাবে স্মরণীয়। পূর্বোল্লেখিত কুস্তকোনম্ বক্তৃতায় স্বামীজী 
বলেছেন-_-“' "আবার যখন যুগচক্র ঘুরে সেই সত্যযুগের অভ্যুদয় 

হবেঃ তখন আবার সকলেই ব্রাহ্মণ হা'বেন। সম্প্রতি যুগচক্র ঘুরে 
গিয়ে সত্যযুগের সূচনা হচ্ছে'-*.". ». এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ শব্দটি 

জাতি হিসাবে নয়, ব্রহ্মজ্ঞানী ব! ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য সচেষ্ট ব্যক্তি 

অর্থেই ব্যবহৃত | 
স্বামীজীর মতে শুধু ভারতবর্ষ নয়। সমস্ত জগৎকে ব্রাহ্মণের 

আদর্শে গড়ে তোলাই আমাদের সাধনা । “আমাদের জাতিভেদেরও 
তাই লক্ষ্য। এর উদ্দেশ্ট- ধীরে ধীরে সমগ্র মানবজাতি যাতে আদর্শ 
ধাসিক, অর্থাৎ ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, শাস্তি, উপাসনা, ও ধ্যানপরায়ণ হয় । 

এই আদর্শ অবলম্বন করলেই মানবজাতি ক্রমশঃ ঈশ্বর সাধুজ্য লাভ 
করতে পারে ।” 

' সমগ্র সমাজের' কর্মধারাকে ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ঃ বৈশ্য, শুদ্র 
গ্রেই চারভাগে বিভক্ত করে যে বর্ণাশ্রমধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিল 
জগ্মগত অর্থে না হলেও কর্মগত অর্থে সে-বিভাগ অল্প বিস্তর সব 
দেশেই আছে। ভারতীয় সমাজের এই পদ্ধতি খর্েদ ও গীতান্স 
রূপান্তরিত । বিশ্ব-ইতিহাসের ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করলেও আমর! 
দেখতে পাই সভ্যতার এক এক স্তরে এক এক বর্ণের প্রীধান্ত। 

প্রদিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর আর এক চিনস্তানাক্সকের প্রভাষও 

খ্ফারীজীর চিন্তাধারায় এসে থাকতে পারে । কোম্ত্ যখন পৌঁয়াশিক 



বিবেকানন্দের ভারতচেতন। ও “বর্তমান ভারত" ৩৪৫ 

কথা বলেন, তখন সভ্যতাব প্রকৃতিবিচারই তাতে প্রাধান্য পায় ।+ 
কোম্তদর্শন-অন্ুসারে যুগবিভাগ প্রথম পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক বা 
ইচ্ছামূলক ; দ্বিতীয় দার্শনিক, কাল্পনিক শক্তিমূলক ; তৃতীয় বৈজ্ঞানিক 
প্রামাণিক ব! নিয়মমূলক ৷ বিবেকানন্দ সভ্যতার প্রকৃতি এবং সভ্যতার 
ধারক বাহকদের প্রকৃতিও একই সঙ্গে বিচার করেছেন | কোম্তের মতে 

আধুনিক ঘুগ, বিজ্ঞানের যুগ আর বিবেকানন্দের ভাষায় 'শূড্রত্সহিত 
শূদ্রের' প্রাধান্যের যুগ । এ ছয়ের মধ্যে সুক্ষ্ম যোগটুকু লক্ষণীয়-_ছুইই 
এক হিসাবে বস্তুবাদী চিন্তার যুগ আর্থাৎ মানুষের অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন 
একদিকে এবং 'প্রত্যক্ষপ্রমাণবাহন' বিজ্ঞান আর একদিকে-_এ নিয়ে 

বর্তমান যুগের চিন্তা । কোম্তের মতো! মেরীর আদলে কোনে। মানব- 
দেবতার পুজার কল্পন! স্বামীজীর নেই। মুত্তিপূজ। বা অবতারতত্ব 
তিনি ভক্ত হিসাবে মানলেও শেষ অবধি তিনি অদ্বৈতবাদী । ছৈত, 
বিশিষ্টাদ্ৈত, অদ্বৈতের প্রতিটি ধাপ যে মানবমনের অবস্থা অনুসারে 
ক্ষুপ্রতর সত্য থেকে মহত্তর সত্যের প্রতি যাত্রা_একথা স্বামীজী 

জানেন। সুতরাং “মানুষ' তার কাছে ব্রন্ষেরই প্রকাশ এবং পাধিব 

সমস্যার সমাধানই তার জীবনের শেষ উদ্দেশ্য নয়! বরং বলা চলে 
যে সমগ্র মানবজাতির অধ্যাত্মরপাস্তরে'র সংকল্পই তার সাধনা । 

আধ্যাত্মিক উত্তরণ ছাড়৷ মানবজীবন যে কখনো চরিতার্থ হ'তে পারে 
না, তার প্রমাণ তিনি নিজের জীবনে তে। পেয়েছেনই; সমগ্র ভারতের 
ইতিহাসই তার কাছে সে সত্যের সাক্ষীস্বরূপ | 

সাম্প্রতিককালে অধ্যাত্মসাধন! ও পুরোহিততন্ত্রের একার্থক চিন্তার 
ফলে আমাদের বামপন্থী চিন্তানায়কের। মানবসভ্যতার ইতিহাসে ধর্মের 

প্রগতি ও প্রেরণামূলক দিকটি স্বীকারই করতে চান না । বিবেকানন্দ- 
মানসের অন্ুধাবনে কিন্তু সর্বাগ্রে এ ভ্রান্তি পরিহার্য। শ্রীরামকৃষণ- 
সান্নিধ্যে এসে শ্রেষ্ঠ ত্যাগের আদর্শে বিবেকানন্দ যে অধ্যাত্মসত্য 
উপলব্ধি করেছিলেন, তার সঙ্গে চালকলাবাধা বিগ্ভা'র কোনে সম্পর্কই 

১. “কোম্তদর্শন' : রাজক্চ মুখোপাধ্যায়: বজঘর্শন, সী ১২৮১ 
বং নানা প্রবন্ধ” শষ্টব্য 
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ছিল না। এ বিষয়ে ভারতের পুরোহিতবৃত্তি ব্রাক্মণসম্প্রদায় ও 
বিদেশের শ্রীষ্টান মিশনারী-_ছুই দলকে বিবেকানন্দ নির্মম সমালোচন৷ 
করেছেন। কিন্তু মানবসভ্যতার উযাকালে প্রকৃতির অন্তরালে 

ইন্ড্িয়াতীত সত্যের আভাস ধারা পেয়েছিলেন, প্রায় সব সভ্যতার 
সৃচনায় সেই পুরোহিত বা উপাসকসম্প্রদায়েয় ছারাই সভাতার প্রথম 
উন্মেষ, একথা এতিহাসিক সত্য । স্তৃতরাং 'বর্তমান ভারতে'র সুচনায় 
বৈদিক ঘুগ্ব থেকে পুরোহিত বা ব্রান্মণসম্প্রদায়ের প্রাধান্যের কাহিনী 
দিয়ে বিবেকানন্দ তার ভারত-ইতিহাস-দর্শনের আলোচনা আস্ত 
করেছেন । 

্ ্ ্ ক 

'উদ্বোধন'-পত্রিক! থেকে সংকলিত হয়ে “বর্তমান ভারত গ্রস্থাকারে 

প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১৩১২ সালে। সে সময় স্বামী সারদানন্দ 
এর যে ভূমিকা লেখেন তাতে বর্তমান ভারতে'র লেখকরূপে 

ত্বামীজীর বৈশিষ্ট্য এইভাবে প্রতিভাত-_“আমাদের ধারণা, ভারতে 
ইতিহাসের যে অভাব তাহা! নহে, কিন্তু উহার সম্বদ্ধ সংযোজনে 
ভারতসম্তানই একমাত্র সমর্থ এবং উহার যথার্থ পাঠক্রম তাহাদের 

দ্বারাই একদিন না একদিন আবিষ্কৃত হইবে । বন্ছল পরিভ্রমণ? গবিত 
রাজকুল হইতে দরিদ্র প্রজা পর্যস্ত সকলের সহিত সমভাবে মিলন, 

ভারত ও ভারতেতর দেশের আচার ব্যবহার এবং জাতীয় স্বভাবসমূহের 
নিরপেক্ষ দর্শন, অশেষ অধ্যয়ন এবং স্বদেশবাসীর প্রতি অপার প্রেম ও 

তাহাদের ছ:খে গভীর সহানুভূতির ফলে স্বামীজীর মনে ভারতের যে 
চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, বর্তমান ভারত" তাহারই নিদর্শন ব্বরূপ ।:". 

“অধিকন্ত ইহা একখানি দর্শনগ্রন্থ । ভারতসমাগত যাবতীয় জাতির 
মানসিক ভাবরাশি-সমুদ্ভূত ছন্দ দশসহত্রবর্ষব্যাপী কাল .ধরিয়া 
উহাদিগকে পরিচালিত এবং ধীরে ধীরে শ্রেণীবদ্ধ, উন্নত, অবনত ও 

পরিবতিত করিয়া দেশে সুথছুঃখের পরিমাণ কিরূপে কখন হাস; কখন 

বা! বৃদ্ধি করিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ বিভিন্ন আচার 

ব্যবহার, কার্ষপ্রণালীর মধ্যেও এই আপাত অসম্দ্ধ গ্ভারতীয় 



বিবেকানন্দের ভারতচেতন! ও “বর্তমান ভারত; ৩৪৭. 

জাতিসমূহ কোনন্ুত্রেই বা আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া 
সমভাবে পরিচয় দিতেছে এবং কোন দিকেই ব! ইহাদের ভবিষ্যৎ গতি, 
সেই গুরুতর দার্শনিক বিষয়ই “বর্তমান ভারতে'র আলোচ্য বিষয় ।”১ 

বর্তমান ভারতে'র এই দার্শনিক আলোচনার পাশাপাশি স্মরণীয় 
স্বামীজীর আর একটি বিশিষ্ট ইংরেজী প্রবন্ধ 71560710281 ঢ'০01- 

(000. ০৫ 1019? (ভারতের এতিহাসিক ক্রমবিকাশ )২। বর্ধমান 

বিশ্ববিদ্ভালয়ের ইতিহাস-বিভাগের ভূতপুৰ অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ 
সেন তার “বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা” গ্রন্থে এই প্রবন্ধটির বিশদ 
আলোচনা করেছেন। এ প্রবন্ধে স্বামীজীর মূল দৃষ্টিভঙ্গির একটি 
বক্তব্য] 217012176110019 6176 5210055 06 179001021 

1115 7212 215555 612০ 118621150009] 210. 501110021 2170 

[006 001101021, :770002 09001095006 158010191] 116 85 

10080 50116255 06 5825 ৪100 50117160091 65201275.৩-- 

একথার অনুসরণে অধ্যাপক সেন মন্তব্য করেছেন--“.." রাজনৈতিক 
বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্য সত্বেও প্রাচীন ভারতীয় জাতির বলিষ্ঠ 
অব্যাহত সত্তাকে উপলব্ধি করেছেন স্বামীজী ।...যুগে যুগে এ জাতীয় 

সংহতির ও এক্যবন্ধতার প্রাণকেন্দ্র হস্তিনাপুর, পাটলিপুত্র, কান্যাকুজ 
এবং দিল্লী প্রভৃতি রাজধানীতে ততটা ছিল না, যতটা! ছিল 

নৈমিষারণ্যে, কাশীতে, মিথিলায়, তক্ষশীলায়, নালন্দায়, বিক্রমশীলার 
এবং নবদ্বীপে । ভারতের এঁতিহাসিক বিবর্তনের কাহিনীতে স্বামীজী 
জাতির এই প্রাণকেন্দ্রগুলির ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন, 
এদেশের ইতিহাসের তথ্যান্থুসন্ধানীর কাছে এ মূলতথ্যটি আশ্চ্যভাবে 
তুলে ধরেছেন 17৪ 

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২১৯-২২০ 

২ বাণী ও রচন। : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ৩৮৫-৩৯৫ 
৩ 00100191666 ৬0215 0৫65. ৬1561:81891508, : ড০] ৬1: 016]. 

৪ বিবেকানন্দের ইতিহাসচেতন! : প্রীঅমৃল্যতষণ লেন : 'ভারত-ইতিহাসের 
যুলতত্ব অধ্যায় : পৃঃ ৮-৯ 
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বর্তমান ভাব্তে'র বক্তব্য উপলব্ধিতে স্বামীজীর “ভারতের 

এঁতিহাসিক ক্রমবিকাশ? বিশেষ সহায়ক। এ প্রবন্ধে স্বামীজী 
ইতিহাসের সারসংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করেছেন । এই বিশেষ ইতিহাসের 
অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি যখন বিশ্ব-ইতিহাসের মৃলমন্ত্রন্ধানী 
তখনই বর্তমান ভারতে'র মতো ইতিহাস-দর্শনের স্যষ্টি। 

মানবমনের অনন্ত জিজ্ঞাসার আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটেছে ভারতবর্ষে । 

কিন্ত কেবলমাত্র জাছুবি্ভা, ভয়-বিস্বয়্ ইত্যাদি থেকেই যদি এ জিজ্ঞাসার 
সৃচন! হতো, তাহলে পরবর্তাঁকালে সংসার-বাসনার উধের্ধ মানবকল্পনীর 
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ চেতনার অতীত অদ্বৈতবাদের ঘোষণা ভারতবর্ষে 

সম্ভব হত না। ভারতবর্ষের অধ্যাত্মচেতনাই উচ্চতর অধ্যাত্মচিন্তার 
জগতে এসে দেবতা ও ঈশ্বরকে নিয়তর স্থানে নির্দিষ্ট করেছে। 

প্রাচীন ভারতীয় যাগবজ্ঞ থেকেই যেমন জ্যামিতির উদ্ভব, তেমনি 

প্রাচীন ভারতীয় মননশীলতার ছন্দোমক় প্রকাশই সর্বভারতীয় 

সংস্কৃতির বাহন 'সংস্কৃত বা দেবভাষা | 
“এদেশের প্রকৃতি ছিল কল্যাণময়ী, পরিবেশ ছিল আশু কলপ্রন্থ। 

স্থতরাং জাতির সমষ্টি-মন সহজেই উন্নত চিন্তাক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া 
জীবনের বৃহত্তর সমস্াসমূহের মুখোমুখি ধাড়াইয়াছিল | ফলে দার্শনিক 
এবং পুরোহিত ভারতীয় সমাজে সর্বোচ্চ আসন লাভ করিয়াছিলেন, 
অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয় নয়। 

পুরোহিতগণ আবার ইতিহাসের সেই আদিম যুগেই পুজা-অর্চনার 
বিস্তারিত বিধিনিয়ম প্রণয়নে নিজেদের শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিল । 

পষে কালক্রমে, যখন সে-সকল প্রাণহীন অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্মের 
বোঝ! জাতির পক্ষে অসহনীয় হইয়া! উঠিয়াছিল' তখনই দার্শনিক 
চিন্তা দেখ। দিল। এবং ক্ষত্রিয়েরাই প্রথম মারাত্মক আচার-অনুষ্ঠানের 
বেড়াজাল ছিন্ন করিয়াছিল ।” 

সভ্যতার এই বিশেষ মুহুর্ত থেকে জড়বাদী দার্শনিকদেরও উত্তৰ 

০০১৯ প্রাচীন যুগ থেকেই ভারতে অধ্যাত্ম ০০০০ 

-১. বাণী ও রচন। : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ৩৮৭ 
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দর্শন-__ছুয়েরই পাশাপাশি অকস্থান। পুরোহিত, শাসক ও জড়বাদীদের 
চিন্তাসংগ্রামের মধ্যে পরবর্তীকালে ধার প্রতিভায় অধ্যাত্মদর্শন এক 
পরিপূর্ণতা লাভ করল, তিনি ক্ষত্রিয় শ্রীকৃ্-_-গীতা তার সেই সমন্বয়- 
কারী প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জাতি-নিধিশেষে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ছার উন্মুক্ত 
করলেও সামাজিক ক্ষেত্রে সে উদারতা আনতে পারেন নি। ফলে 

বুদ্ধ থেকে কবীর, নানক, রামানন্দ, চৈতন্য, শ্রান্মদমাজ প্রভৃতির. 
আন্দোলন এই সামাজিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে আবত্তিত। 

প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্বযযুগেই মননশীলতা ও অধ্যাত্মিকত৷ 

জাতির প্রাণকেন্দ্র ছিল, রাজনীতি নয়। বস্তুতঃ আধুনিককালের 
মতো প্রাচীনকালেও রাজনীতিক ও সামাজিক ক্ষমতা আধ্যাত্মিক 

সাধন! ও বিগ্যাবুদ্ধিচচার নিম্বে স্থান পাইত। মুনি-খষি এবং আচার্ষগণ 
যে-সকল শিক্ষাকেন্ত্র পরিচালনা করিতেন, সেগুলিকে অবলম্বন 

করিয়াই জাতীয় জীবন উচ্ছুসিত হইত। 
“সেইজন্য দেখ। যায়, পাধ্চাল, বারাণসী ও মিথিলাবাসীদের 

সমিতিগুলি অধ্যাত্স-সাধন। ও দীর্শনিক উৎকর্ষের মহান্ কেন্দ্ররূপে 

গড়িয়া উঠিয়াছিল। কালক্রমে আবার এগুলিই আর্ধসমাজের বিভিন্ন 
দল-উপদলের পক্ষে রাজনীতিক উচ্চাভিলাষ পুরণের কর্মকেন্দ্রে 

পরিণত হইয়াছিল ।”১ 
আধিপত্যলাভের জন্য কুরুপাঞ্চাল বুদ্ধের কাহিনীর কাবারপ 

'মহাভারত' । বৌদ্ধপ্রভাবে মগধপ্রভৃতি অঞ্চলে যে প্রাধান্য ঘটে, 
পরবর্তী যুগে হিন্দু রাজাদের পুনরত্যুত্থানে সে প্রাধান্য হাস পায়! 
বৌদ্ধধর্মই ভারতে প্রথম বৃহত্তম সাআ্রাজ্য ও সম্রাট্দের সৃষ্টি করে ।.. 

কিন্তু অতিরিক্ত উদারতার বশে সব জাতির লোককে আশ্রম্প দিতে 

গিয়ে বৌদ্ধধর্মের নীতি ও শুচিতা ব্যাহত হয়। সীথিয়ানদের ভারত- 
আক্রমণ ও পাউলিপুত্র সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ফলে বৌদ্ধ প্রভাব. 
অনেকাংশে বিনষ্ট হওয়ার নিরিদারার দীর্ঘ ববনিকা-শেষে দেখা 

১ ১. বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ৩৮৯, 
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গেল বৌদ্ধ প্রভাব মুছে গেলেও একদিকে ব্রান্ষণ্যধর্ম আর একদিকে 
সন্ন্যাস__এ ছুইশ্রেণীর নবপুরোহিতশক্তি সমাজ নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে । 

“সেই প্রতিক্রিয়া-আন্দোলন উত্তরে কুমারিল্প এবং দক্ষিণে আচার্য 
শক্কর ও রামানুজকর্তৃক পরিচালিত হইয়া বন মত, বু সম্প্রদায়, বহু 
পৃূজাপদ্ধতি পুঞ্ীভূত হইয়া হিন্দুধর্মে তাহার শেষরপ পরিগ্রহ 
করিয়াছিল। বিগত সহস্র বৎসর কিংবা! তদদপেক্ষা অধিক কাল 
ধরিয়া! এই অঙ্গীভূত করাই ছিল তাহার প্রধান কাজ ।”১ | 

আচার্য শঙ্করের জ্ঞানযোগের চেয়ে রামানুজের উদার ভক্তিযোগই 
জনসাধারণকে বৈদিক ধর্মের আবেষ্টনীতে ফিরিয়ে আনতে বেশী 
সহায়ত! করে। কিন্তু শঙ্কর এই নব্জাগ্রত হিন্দু সভ্যতাকে এক 
দার্শনিক পটভূমি দিলেন | “..'প্রাচীনের ধ্বংসস্তূপ হইতেই নবজা গ্রত 
ভারতবর্ষের অভ্ুথান হইয়াছিল। নিক রাজপুতজাতির বীর্ষে ও 

শোণিতের বিনিময়ে সে ভারতবর্ষের জন্ম, মিথিলার সেই এঁতিহাসিক 
জ্ঞান-কেন্দ্রের নির্মম ক্ষুরধারবুদ্ধি জনৈক ব্রাহ্মণ করৃক সেই নব- 
'ভারতের স্বরূপ ব্যাখ্যাত * আচার্য শঙ্কর এবং তীহার সন্গ্যাসিসম্প্রদায়- 
প্রবর্তিত এক নৃতন দার্শনিক ভাবের দ্বারা সেই ভারত পরিচালিত 
এবং মালবের সভাকবি ও সভাশিল্পিবৃন্দের সাহিত্য ও শিল্পদ্ার! সে- 
ভারত সৌন্দর্যমগ্ডিত।”২ 

ভারতের উত্তরাখণ্ডে বারংবার বিদেশীদের অভিঘাত দেখা দিলেও 
দ্বাক্ষিণাত্য সে প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল। আরওঙ্গজেবের জীবনের 
শেষদিকে এই দক্ষিণ-বিজল্-প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়াতে শিবাজী ও তার 

অনুচরবৃন্দের আবির্ভাব । মুসলমানযুগে ধারা সমন্বয়-পথিক তারা 

ইসলামের তরবারিকে কিছুটা শান্ত করেছেন এবং ইসলামের 
অনুপ্রবেশও অনেকটা ঠেকিয়েছেন (যা একমাত্র ভারতেই সম্ভব 
হয়েছে ), তবু রামানন্দ, কবীর, দাছু, শ্রীচৈতন্য বা নানক-__এরা 
কেউই সমগ্র সমাজকে তাদের সাম্যের বাণীতে প্রভাবিত করতে 

১. তদেব পৃঃ ৩৯২ 
২ বাণী ও রচনা: ৫ম খণ্ড : পৃঃ ৩৯১ 



বিবেকানন্দের ভারতচেতন। ও “বর্তমান ভারত' কার 

পারেন নি। সমগ্র মধ্যযুগে এক প্রধান সমস্ত ছিল আর্ধ-সংস্কৃতির 

আত্মরক্ষা । পূর্বোক্ত মহাপুরুষদের প্রচেষ্টা সেদিক দিয়ে সার্থক 
আবার এই আত্মরক্ষার প্রতিক্রিয়াতে মারাঠা ও বিশেষভাবে শিখেরা 
যে সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিলেন, তার দ্বারাও ভারতীয় রাজনীতি 
প্রভাবিত। কিন্তু এই ছুই শক্তির দ্বারা ভারতের নবজাগরণ সম্ভব 
হয় নি। 

কারণ হিসাবে স্বামীজী যে ব্যাখ্য। দিয়েছেন, তা সমাজতাত্বিক 
এতিহাসিকেরই পর্যবেক্ষণকল--“ভারতের ইতিহাসে বরাবর দেখা 
গিয়াছে, যে-কোন আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের পরে, তাহারই অনুবত্তি- 
ভাবে একটি রাষ্ট্রনীতিক এঁক্যবোধ জাগ্রত হইয়! থাকে এবং এ বোধই 

আবার যথানিয়মে নিজ জনযিত্রী যে বিশেষ আকাঙ্জা, তাহাকে 
শক্তিশালী করিয়। থাকে | কিন্তু মহানাষ্ট্র বা শিখ-সাম্রাজ্যের উত্থানের 

প্রাক্কালে যে আধ্যাত্মিক আকাজক্ণ। জাগ্রত হইয়াছিল তাহ! ছিল 
সম্পূর্ণরূপে প্রতিক্রিয়াশীল । মালব এবং বিদ্ানগরের কথা দূরে 
থাকুক, মোগল দরবারেও তদানীস্তনকালে যে প্রতিভা ও বুদ্ধিদীপ্তির 
গৌরব ছিল, পুণার রাজদরবারে কিংবা! লাহোরের রাজসভায় বৃথাই 
আমরা সে দীপ্তির অনুসন্ধান করিয়া! থাকি। মানসিক উৎকর্ষের দিক 
হইতেই এই ধুগই ভারত-ইতিহাসের গাঢ়তম তমিআ্রার যুগ এবং এ ছুই 
ক্ষণপ্রভ সাম্তরাজ্য- _ধর্মান্ধ গণঅভ্যুথানে প্রতিনিধিস্বরূপ ছিল, সববিধ 

সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের তাহারা একান্ত বিরোধী ; উভয়েই মুসলমান 
রাজত্বধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের সকল প্রেরণা ও কর্মপ্রবৃত্তি 
হান্নাইয়! ফেলিয়াছিল ।-*-”৯ 

এর পরে স্বামীজী ইংরেজশাসনের সমকালীন অবস্থার সামান্য 
উল্লেখ করে প্রবন্ধটি শেষ করেছেন। আকম্মিক পরিসমাপ্তি মনে 
হয় ব্যস্ততাজনিত অথবা ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধে তার বক্তব্য প্রকাশ 
তিনি তখনে! সমীচীন মনে করেন নি। অবপ্ঠ ইংরেজশাসনের যুগ 
স্বন্ধে তার তীব্র ও তিক্ত মতামতের বেশ কিছু নিদর্শন এখন পাওয়! 
৬ 

১ বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ৩৯৪ 
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গেছে । সে-আলোচনার স্থান অন্থাত্র। আমর! এখন “বর্তমান 

ভারতে” স্বামীজীর বক্তব্য সম্বন্ধে মনোযোগী হব । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংল গচ্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস 
ধারা লক্ষ্য করেছেন, তার! জানেন সে ধুগে ইতিহাস-লেখার দিকে 

ংল! গগ্যসাহিত্যে প্রবল ঝেশক দেখ! দিয়েছিল। তার কারণ, তখন 
অবধি আমাদের ইতিহাসের অনেকাংশই অনাবিষ্কৃত | রামরাম বর 

রাজ। প্রতাপাদিত্য চরিত্র” মৃতুাঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলী, 

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্ররায়স্ত চরিত্রং জাত্তীয় 
গগ্প্রচেষ্টা থেকে আরম্ত করে বিগ্ভাসাগরের “বাঙ্গালার ইতিহাস" অবধি 

বিদেশী ও স্বদেশী ইতিহাসকাহিনীর বিচ্ছিন্ন উপকরণের লমাবেশ- 
প্রচেষ্টা বাঙালীর নবজাগ্রত ইতিহাস-কৌতুহলের উদাহরণ । 

কিন্ত ইতিহাসের অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণের দিক থেকে বিচার করলে 
ভারতবর্ষের জাতীয় চেতনাকে ধারা প্রথম বাংলাসাহিত্যে ধ্বনিত 

করেছিলেন, সেই প্যারী্টাদ, ভূদেব, রাজনারায়ণ ও বঙ্কিমচন্দ্রের 

কথাই সরাগ্রে স্মরণীয়। ভারতবর্কে আপন মাতৃভূমি জেনে হিন্দ 
কলেজের যে তরুণ আযাংলো-ইপ্ডিয়ান অধ্যাপকটি পরাধীন ভারতবর্ষের 
উদ্দেশে হৃদয়ের শ্রদ্ধার্থ্য নিবেদন করেছিলেন, তার কথাও মনে পড়ে। 

কিন্ত সেই ডিরোজিও এবং ডিরোজিওর তরুণ শিষ্যবৃন্দের অধিকাংশই 

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের সামগ্রিক পটভূমিটির কথা ততটা 
গভীরভাবে বিচার করে দেখেন নি । তাই প্রাচীন ও নবীনের সংঘাতে 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নবীনের মোহ তাদের যতটা সমাচ্ছন্ন করেছিল। 

প্রাচীনের মর্ধাদ1! ততট। আত্মস্থ করে নি। 

তবু এ কথা স্বীকার্য যে, ভিরোজিওর শিষ্বেরা উত্তরজীবনে যখন 

চিন্তাজগতের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছেন, তখন ধীরে ধীরে নবীনের 
বিদ্রোহ প্রৌটের অভিজ্ঞতায় অনেকখানি স্বচ্ছ ও সুসমঞ্জস হয়ে 
গ্রসেছে। ডিরোজিও-শিহ্য প্যারীটাদ মিত্রের রচনাবলী থেকে এই 

সামঞ্স্ত-সাধনের একটি উদ্াহরণ-_ 
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“বাহা আড়ম্বরীয় শিক্ষাতে সমাজ সুশোভন হইতে পারে, কিন্ত 
ঈশ্বরপরায়ণত্বের ব্যাঘাত, আত্মবলের হ্রাস ও প্রকৃতির প্রাবল্য | 

ঈশ্বরপরায়ণত্বের ও আত্মবলের জন্থ এ দেশের মহিলাগণ পূর্ব হইতেই: 

বিখাত। কোন দেশে পতির জন্য স্ত্রীলোক অগ্নিতে গমন করে ও 
সবত্যাী হইয়া ত্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান করে? সামাজিক বিবেচনায় ইহ! 
যদিও প্রসিদ্ধ ন। হইতে পারে, কিন্তু আত্মবলের পক্ষে ইহ বিলক্ষণ 

প্রমাণ। আর্ধজাতীয় মহিলাগণ ! সতী, সীত।, সাবিত্রী প্রভৃতি 

ঈশ্বরপরায়ণা নারীদের চরিত্র সবদ। স্মরণ কর। তাহাদিগের ন্যায় শম, 
যম, তিতিক্ষা অভ্যাস কর ও সমাহিত হইয়! উপরতিতে পূর্ণ হও |” 

( এতদেশীয় স্্রীলোকদিগের পূরাবস্থা ) 

ডিরোজিও-যুগের সর্বব্যাপী পরিবর্তনের মুখেও মননের স্বাতস্ত্রো 
নমুজ্জল ভূদেব তার “সামাজিক প্রবন্ধে লিখেছেন_-“যখন হিন্দু 
কলেজে পড়িতাম, তখন সাহেব শিক্ষক বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুজাতির 

মধে স্বদেশানুরাগ নাই। কারণ এ ভাবার্থপ্রকাশক কোন বাক্যই 

কোন ভারতবষীয় ভাষায় নাই। তাহার কথায় বিশ্বাস হইয়াছিল 

এবং সেই বিশ্বাসনিবন্ধন মনে মনে যংপরোনাস্তি ছুঃখানুভব করিয়া 
ছিলাম। তখন “অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থ হইতে দক্ষকন্যা সতীর দেহত্যাগ 
সম্দ্ধীয় পৌরাণিক বিবরণ জানিতাম | কিন্তু সেই বিবরণ জানিয়াও 
শিক্ষক মহাশয়ের কথার প্রকৃত উত্তর অথবা আপন মনকে প্রবোধ 

প্রদান করিতে পারি নাই। এক্ষণে জানিয়েছি যে, আর্ধবংশীয়দিগের 

চক্ষুতে বায়ান্নপীঠ-সমন্বিত সমুদয় মাতৃভূমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বরীদেহ।” 
ভদেব ও মধুস্দনের সহপাঠী ও বন্ধু রাজনারায়ণ ভারতীয় 

জাতীয়তাবাদের অন্যতম পুরোধারূপে স্বীকৃত। ভার স্বিখ্যাত 
হিন্দবর্মের শ্রেষ্ঠতা" বক্তৃতায় রাজনারায়ণ বলেছিলেন--“-"আমরা 
নিউজিল্যাগুবাসী নহি যে, একদিনেই হেট কোট্ পরিয়া সকলে সাহেব 
সাজিয়। উঠিব, ইহা! ক্রীতদাসের কার্য, আমরা! কখনই এরপ ক্রীতদাস 

নহি, আমাদের আত্যন্তরিক সারবত্তা আছে, হিন্দুজ্জাতির ভিতরে 
এখনো এক্রন সার আছে যে, তাহার বলে তাহারা আপনাদিগের উন্নতি 

২৩ 



৩৫৪ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

'আপনারাই সাধন করিবে, হিন্দুজাতি অবশ্যই আপনা-আপনি উন্নত 
হইয়। পৃথিবীর অন্যান সুসভ্য স্ুজাতির সমকক্ষ হইবে, ধর্মোৎপান্ 
সভ্যতাই প্রকৃত সভ্যতা, সে সভ্যতা এখনে পৃথিবীতে প্রাছুভূত হয় 
নাই, আবার আশ! হইতেছে যে, হিন্তুজাতি পুনরায় প্রাচীনকালের 
ঘর্মোৎপাগ্ভ সভ্যতা এমন কি তাহা! অপেক্ষাও অধিকতর ধর্মোৎপা্ 

সভ্যতা লাভ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সধশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়। গণ্য 
হইবে ।" ূ 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের এই জাতীয় রচনাবলীতে আমরা 

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধমালার পূর্বমূচনা দেখতে পাই। 
বহিরঙ্গ ও অস্তরঙ্গ উপাদানে সুসম্পূর্ণ ইতিহাস-রচনার ব্যাকুলত। 

আমর! বঙ্কিম-সাহিত্যেই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করি। অবশ্য বন্কিমের 

ইতিহাস-চেতন! মূলত বঙ্গকেন্দ্িক-ভার “বন্দে মাতরম্-ও তো 
বাংলার চিত্রকল্পেই সমগ্র ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। বিবিধ প্রবন্ধের 
“বাঙ্গালার্ ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা'' প্রসঙ্গে বন্কিম লিখেছেন-_ 
“বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। 

যাহান্ন মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই। 

তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না।” 
বহ্কিমের ইতিহাস-সচেতন দৃষ্টি বাংলা ও ভারতের ইতিহাসের 

পটভূমিতে সঞ্চরণ করে উপন্যাসের কৰিকল্পনায় যে পরিবেশ ও 
চরিত্রন্থষ্টি করেছে, আমাদের জাতীয় চেতনা তার দ্বার অনেক 
পরিমাণে সঞ্জীবিত।২ এদিক থেকে বঙ্িম-বন্ধু রমেশচন্দ্রও তার 
উপন্যাসে, প্রবন্ধমালায় ও খণ্খেদের অনুবাদের মধ্য দিয়ে ভারতাত্মার 

সন্ধানী পধিক। 

১. ভারত-কলঙ্ক, ভারতবর্ষের স্বাধীনত। ও পরাধীনতা, প্রাচীন ভারতবর্ষের 
রাজনীতি প্রভৃতি প্রবন্ধ বা! 'কুষ্ণচরিত্র' মনে রেখেও বঙ্ধিমের ক্বদেশচেতনায 
বাংলাদেশের প্রাধান্য ত্বীকার্য। 

২ বঙ্কিমপাহিত্য বিবেকানন্দের ভালোভাবেই পড়া ছিল এবং সেকালের 
তরুণদের তিনি বষিমচঞ্জের শ্বরেশপ্রেমের আদর্শে উদ্দ্ধ করতে. চাইতেন, 
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বাংলাসাহিত্যে ইতিহাসচেতনার এই পটভূমিতে স্বামী 
বিবেকানন্দের বর্তমান ভারত' আর একটি স্মরণীয় সংযোজন। 
রামমোহনের যুগ থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতাদর্শের ষে সংঘাত 

বাঙালীর মননভূমিতে দেখা! দিয়েছিল, তার একটি সমন্বিত দার্শনিক 
রূপ আমরা “বর্তমান ভারতের'র ছোট্ট প্রবন্ধসীমার মধ্যে বিধৃত দেখি । 
বস্তত এ প্রবন্ধ-পুস্তিকাটি ইতিহাস নয়, ইতিহাসের দর্শন। তাই 
্রস্থাকারে প্রকাশের সময় স্বামী সারদানন্দজী এ বইয়ের ভূমিকায় 
লিখেছেন--“.. "ইহা! একখানি দার্শনিক গ্রন্থ ।” 

'বর্তমান ভারতে; স্বামীজীর ভারতচিস্তা প্রধানত ভারতের অন্তরের 

ইতিহাসকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে! ভারতের অতীত, বর্তমান 
ও ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বামীজী তীর বক্তৃতা ও রচনাবলীতে অসংখ্যবার 

আলোচনা! করেছেন। ভারতবর্ষ তার কাছে মানবজাতির আধ্যাত্মিক 

আদর্শের প্রতীক। সুতরাং ব্রহ্মচিন্ত। ও ব্বদেশচিন্ত। তার চিস্তাজগতে 
একান্ত কাছাকাছি স্থান পেয়েছে । তবু ভারতবর্ষকে তিনি বিশুদ্ধ 
ভাববাদের দিক থেকেই বিচার করেন নি। ইতিহাসের উত্থান 
পতনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় চেতনার মূলনৃত্র আধ্যাত্মিকতা তার লক্ষ্য 

হলেও আধুনিকযুগের জ্ঞানবিজ্ঞানে অগ্রসর পাশ্চাত্যজাতিদের সঙ্গে 

আদানপ্রদানেই যে ভবিষ্যতের পূর্ণাঙ্গ ভারতীয় সভ্যতা গড়ে উঠৰে 
এ বিশ্বাস তার ছিল। “ভাববার কথা'র “বর্তমান সমস্তা? প্রবন্ধে তিনি 
এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন । প্রবন্ধটিতে তিনি দেখিয়েছেন 
যে, ঘটনাপঞ্জীমূলক ইতিহাসের চেয়ে অনেক ভালোভাবে ভারতের 
ইতিহাস লেখা রয়েছে_ভারতের ধর্মগ্রস্থরাশি, কাব্যসমুত্র, দর্শনসমূহ 
ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশ্রেণী'র মধ্যে । 

বিশেষভাবে “আনন্বমমঠ' পড়তে বলতেন-_এ সংবাদ পাওয়া যায় ডঃ তৃপেম্্রনাথ 
দতের ম্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থে । বিশ্ববিবেক (২য় সংস্করণ) গ্রন্থে 

শীধাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'দেশের মুক্তিগরয়ানী হ্থামিজী” (পৃঃ ২১৬) 
্টব্য। ম্বামীজীর প্রথম বয়সের সংগীতসংকলন '্ষীতকরতর' গ্রন্থ 
'বন্দেমাতরম্” গানটি সংকলিত 



৩৫৬ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

ভারতের বর্ণাশ্রম-ধর্মের চার বিভাগের অনুসরণে স্বামীঙ্জী পৃথিবীর 
সভ্যতার ইতিহাসকেও চারভাগে ভাগ করেছেন। “সত্বাদি গুণজয়ের 
বৈষম্য-তারতম্যে প্রস্থত ব্রাহ্মণার্দি চতুবর্ণ সনাতন কাল হুইতে সকল 
সভ্যসমাজে বিগ্যমান আছে। কালপ্রভাবে আবার দেশভেদে এ 

চতুরবর্ণের কোন কোনটির সংখ্যাধিক্য বা! প্রতাপাধিক্য.ঘটিতে থাকে, 
কিন্ত পৃথিবীর ইতিহাস-আলোচনায় বোধ হয় ষে, প্রাকৃতিক নিয়মের 

বশে ব্রাহ্মণাদি চারিজাতি যথাক্রমে বনুদ্ধরা! ভোগ করিবে। চ্রীন, 

স্থমের, বাবিল, মিসরি, খল্দে, আর্ধ, ইরাণি, য়াহুদী, আরাব'এই 
সমস্ত জাতির মধ্যেই সমাজনেতৃত্ব প্রথমধুগে ব্রাহ্গণ বা পুরোহিত- 
হস্তে | দ্বিতীয় যুগে ক্ষত্রিয়কুল অর্থাৎ রাজসমাজ ব! একাধিকানী 

রাজার, অভ্যুদয় । 
“বৈশ্য বা বাণিজ্যের দ্বারা ধনশালী সম্প্রদায়ের সমাজনেতৃত্ব কেবল 

ইংলগুপ্রমুখ আধুনিক পাশ্চাত্য-জাতিদিগের মধ্যেই প্রথম ঘটিয়াছে।”১ 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসে পুরো হিতশক্তির সঙ্গে 

বুকালব্যাগী সংঘর্ষের পর শেষ অবধি রাজশক্তিরই প্রাধান্য দেখা 
দিয়েছিল। ইংরেজ আমলে প্রাধান্য বৈশ্যতন্ত্রের। ইংরেজ আমলেই 
বিবেকানন্দ আসন্ন শূদ্রযুগের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছেন । আধুশিক- 
কালে শ্রমজীবীদের কেন্দ্র করে সধত্র যে গণজাগরণের স্চনা দেখা 

দিয়েছে, তারই পূর্বাভাস দেখি 'পরিত্রাজকে?২ স্বামীজীর শ্রমিক- 
বন্দনায়। বাংলাসাহিত্যে গণচেতনার এই অন্রান্ত স্বাক্ষর আগামী 

“শৃদ্রযুগে” ভবিষ্দ্ধাণীর মর্যাদা লাভ করবে | সাম্প্রতিক বৈশ্য ও 

শূদ্রযুগের সন্ধিক্ষণে ভারতের তথাকথিত উচ্চবর্ণ ও সুবিধাভোগী 

সম্প্রদায়ের কর্তব্য স্বেচ্ছায় সাধারণ মানুষের সর্বাঙ্গীণ অধিকারকে 

স্বীকৃতিদান। 
বিভিন্ন যুগে ভারতবর্ষের সমাজজীবনে যে সব পরিবর্তনমুখী 

আন্দোলন দেখ। দিয়েছে, সেগুলি একদিকে যেমন অধ্যাত্স-জীবনে, 

১ বর্তমান ভারত : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ২২৯ 

২ বাণী ও রচনা: পরিত্রান্গক : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১০* 



বিবেকানন্দের ভারতচেতন। ও “বর্তমান ভারত: ৩৫৭ 

নতুন প্রাণম্পন্দন সঞ্চারিত করেছে, তেমনি অন্যদিকে সমাজ-চেতনার 
শূন্যতা পূরণ করেছে। চার্ধাক, জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, 
নানক; চৈতন্য, ব্রাহ্ষঘমাজ, আর্ধলমাজ--এ সব আন্দোলন বা 
ব্যক্তিত্বের পিছনে তিনি এ এক উদ্দেশ্ঠ দেখতে পেয়েছেন । সমাজ- 

জীবনে যখনই সমষ্টিকে ভূলে ব্যষ্টির আরাধনা শুরু হয়, অথবা 
কোনো অন্প্রদায়বিশেষের আধিপত্য ঘটে, তখনই বিপ্লবের শুরু--“সে 
উদ্বোধনের বীর্ষে ঘুগযুগাস্তরের সঞ্চিত মলিনতা৷ ও স্বার্থপরতারাশি 
দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।”১ 

বিবেকানন্দ অনুভব করেছিলেন-_-“:.'এমন সময় আসিবে, যখন 
শূদ্ত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ 
করিয়! শুদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্ষ প্রকাশ করিতেছে, তাহা নহে, 
শৃদ্রধর্ম সহিত সর্বদেশের শুদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। 
তাহারই পূর্বাভাসচ্ছট। পাশ্চাত্যজগতে ধীরে ধীরে উদ্দিত হইতেছে এবং 
সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়! ব্যাকুল। সোস্তালিজ মূ, এনাফিজ ম্। 

নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধবজা ।”২ 
উনবিংশ শতাব্দীর নবজ্জাগৃতির সমগ্র আয়োজন ঘখন মধ্যবিত্ত 

সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে আব্তিত, সেই সময়ে বিবেকানন্দ যে গণ- 

সংযোগের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন, আজকের বাংলাদেশ ও 

ভারতবর্ষ সেকথা মর্মে মর্মে অনুভব করছে। এই গণচেতনার 

অভাবেই আমাদের নবজাগরণ অসম্পূর্ণ । আজকের দিনেও গণশিক্ষা 
একান্ত তুচ্ছ আয়োজন দেশহিতৈষীমাত্রেরই গভীর বেদনার কারণ। 

মানব-ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের নেতৃত্বের উত্থানপতন নস্বন্ধে 
এ যুগের নেতৃবৃন্দের বিশেষভাবে স্মরণীয় বিবেকানন্দের এই দাবধান- 
বাণীটি-_ 

“সমাজের নেতৃত্ব বিষ্ভাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক? বা বান্থ- 
বলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার-_প্রজাপুঞ্জ | 

১ বর্তমান ভারত : বানী ও রচনা? : ষ্ঠ খণ্ড ; পৃঃ ২৩৮ 

২ তদের: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ২৪১ 



৩৫৮ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে 

বিঙ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা ছূর্বল। কিন্তু মায়ার এমনই 
বিচিত্র খেলা, যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে ছল- 
বল-কৌশল বা! প্রতিগ্রহের ছারা এই শক্তি পরিগৃহীত হয়; তাহারা 
অচিরেই নেতৃসম্প্রদায়ের গণনা! হইতে বিদূরিত হয়।”১ 

ইংরেজরাজত্ের বৈশ্যশক্তি একদিন এই ভূল করেছিল। পৃথিবীর 
যেসব দেশে শৃড্রশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে মনে হয়, সে সব দেশেও 
এই তুলের পুনরারৃত্তি চলেছে। ইতিহাসের এই শিক্ষা বর্তমান 

ভারত কতখানি গ্রহণ করবে তারই উপর ভবিষ্যৎ ভারতের সম্ভাবনা 
নির্ভরশীল । 

ইংরেজরাজত্ের মূল স্বরূপটি বিশ্লীধণ করতে গিয়ে স্বামীজী বাস্তব 
ইংলগ্ডের পরিচয় বিশ্লেষণে কয়েকটি উপমাত্মক চিত্রকল্প ফুটিয়ে 
তুলেছেন--“ইংলগ্ডের ধ্বজা_কলের চিমনি, বাহিনী-_-পণ্যপোত। 
ুদ্ধক্ষেত্র_জগতের পণ্যবীথিক। এবং সম্তাজ্ঞী*-_ব্বয়ং সুবর্ণাঙ্ী শ্রী।”২ 

ইষ্ট ইগ্ডিয়৷ কোম্পানীর আমল থেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভ অবধি 
ইংরেজের রাজদণ্ড ঘে আসলে বণিকের মানদগ্তই ছিল- একথা 
সর্জনবিদিত। ইংরেজশোষণের নির্মম ইতিহাস স্বামীজী গভীর 
বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন । তবু এই পরাধীনতার যুগেও 

ইংরেজশাসনের দ্বারা যে কল্যাণ সাধিত হয়েছে, তাও তার দৃষ্টি এড়ায় 
নি। প্রথমত, *...এ প্রকার শক্তিমান ও সর্বব্যাপী শাসনযন্ত্র' এদেশে 
এর আগে কখনো! দেখা যায় নি। দ্বিতীয়ত, “এই বিজাতীয় ও 

১,২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪২, ২৩১ 

* রাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৩৭-১৯০ ১ সময়ের মধ্যে ইংল্যাঁণ্ডের রাণী ছিলেন। 
স্বামীজীর বক্তব্য ভিক্টোরিয়া! নামে রাণী হলেও আল রাণী হলেন ইংস্যাণ্ডের 
বাণিজালন্মী অথব! বাণিজ্যক্থত্রে ন্ধ সঞ্চিত ন্বর্ণ। বর্ণ ও স্বর্ণাঙী শ্রী এখানে 

একার্থক। তবে রাণী ভিক্টোন্সিয়ার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও চরিব্রমাধূর্য তার 
রাজস্বকালে রাঁজতন্রকে বিশেষ মর্যাদা এনে দিয়েছিল | . 



বিবেকানন্দের ভারতচেতন। ও “বর্তমান ভারত” ৩৫৯, 

প্রাচীন স্বজাতীয় ভাবসজ্বর্ষে, অল্পে অল্পে দীর্ঘস্প্ত জাতি বিনিদ্র 
হইতেছে ।”১ 

এই নবজাগরণের উচ্ছ্বাসে হয়তো! জাতীয় জীবনে ব৷ ব্যক্তিগত 

আচার-আচরণে ভুলভ্রান্তি দেখা দিতে পারে, কিন্তু নিধিবাদে 
পূর্বগামীদের অনুসরণ করে যাওয়াও তো মনুষ্যত্বের লক্ষণ নয়। সে 
কথাটি মনে করিয়ে দিয়ে মানবাত্মার চিরম্বাধীনতায় বিশ্বাসী 
বিবেকানন্দ বলেছেন-_“যে ভ্রমে পতিত হয়, ধতপথ তাহ।রই প্রাপ্য । 
বৃক্ষ ভুল করে না। প্রস্তরখণ্ডও ভ্রমে পতিত হয় না, পশুকুলে 

নিয়মের বিপরীতাচরণ অত্যল্পই দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভূদেবের উৎপস্তি 
ভ্রপ্রমাদপুর্ণ নরকুলেই । **"মননশীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্য, 
মনীষী, মুনি? চিন্তাশীলতা লোপের সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণের প্রাহূর্তাব, 
জড়ত্বের আগমন 1..'দেশে কি নিয়মের অভাব? নিয়মের পেষণে 

যে সর্বনাশ উপস্থিত, কে বুঝে ?”২ 
সমকালীন ইংরেজশাসনে একটি দুর্বলতা স্বামীজী বিশেষভাবে 

উল্লেখ করেছেন- পাছে ভারতবর্ষ হাতছাড়। হয় এই ভয়ে সেকালের, 

ইংরেজরা “ইংরেজ জাতির গৌরব? সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সজাগ হয়ে, 
উঠেছিল! আসলে এ মনোভাব হুর্বলতারই নামান্তর । 

অপরপক্ষে সমকালীন “শিক্ষিত” ভারতীয় মানসের ছন্দ অনুভব 

করে স্বামীজী মন্তব্য করেছেন--“একদিকে পাশ্চাত্যসমাজের স্বার্থপর 

স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্ধসমাজের কঠোর আত্মবলিদান । এ বিষম 
সংঘর্ষে সাজ যে আন্দোলিত হুইবে--তাহাতে বিচিত্রতা কি? 
পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্ট-_ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা অর্থকরী বিষ্তা, 
উপায়-_রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্ট- মুক্তি, ভাষা- বেদ, উপায়--" 
ত্যাগ ।”৩ এই ছুই সভ্যতার পারস্পরিক ভাববিনিময়ের প্রয়োজন 

নিশ্যয়ই আছে। কিন্তু যারা বিদেশীয় শিক্ষা, বিদেশীর ভাবা ও 
বেশভৃষা অবলম্বনকেই উন্নতির চরমসীমা জেনে দরিত্রঃ অজ্ঞ ব্বদেশ- 

হু 
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৩৬৯ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিতা 

বাসীকে উুচ্ছ মনে করতেন বা এখনও করেন, তাদের উদ্দেশে 
স্বামীজীর অসংশয় সস্তবা--“হে ভারত, এই পরাম্ুবাদ, পরাম্ুকরণ, 

পরমুখাপেক্ষা, এই দাসন্ুলভ ছূর্বলতা, এই ঘ্বণিত জঘগ্য নিষ্ঠুরতা 
এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে ?”১ 

ভারতবর্ষ এবং ইউরোপ-আমেরিক। পরিভ্রমণের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় 

বিবেকানন্দ এই ঞ্রব সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন যে, “..'পাশ্চাতা 
অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায় মাত্রই এদেশে নিক্ষল হইবে ।”২ স্থাতরাং 
অনুকরণ নয়, স্বীকরণ; আর সেই স্বীকরণের জন্য আত্মান্ুসন্ধীন। 
বর্তমান ভারতের উদ্দেশে বিবেকানন্দের এই আত্মস্থতার বাণীতেই 
উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পরিপূর্ণতা | 

'বাংলামাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি ব্বদেশপ্রেমের 
দীপ্ত অনুভূতির উদাহরণ অজত্র। তবু “বর্তমান ভারতের শেষ 

অনুচ্ছেদে বিবেকানন্দের ভারতপ্রেম প্রজ্ঞা ও ধ্বনিগান্ভীর্ষের মিলিত 

সৌন্দর্ষে ষে মন্ত্রোচ্চারণের মহিমা লাভ করেছে, তার অনন্ততার কথা 
স্মরণ করে সে অংশটি পাঠকদের কাছে আবার নিবেদন করি-_- 

“হে ভারত ভুলিও না- তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, 

সাবিত্রী, দময়স্তী__ভুলিও না-_তোমার উপাস্ত উমানাথ, সর্বত্যাগী 
শঙ্কর ; ভূলিও না--তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন 

ইন্দ্িয়স্থখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ;ভূলিও না 
তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত ; ভূলিও না তোমার সমাজ 
সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র ; ভুলিও না নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র 
অজ্ঞ মুচি। মেথর তোমার রক্ত তোমার ভাই। বল- মূর্খ ভারতবাসী, 

দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চগ্ডাল ভারতবাসী আমার 

ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়। সদর্পে ভাকিয়া বঙ্গ__ভারতবাসী 

আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ ভারতের দেবদেবী আমার 
ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, 
আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই-_ভারতের মৃত্তিকা আমার 
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বিবেকানন্দ ভারতচেতন। ও “বর্তমান ভারত' | ৩৬১ 

স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর বল দিনরাত, “হে 

গৌরীনাথ, হে জগদন্থে,। আমায় মন্গয্যত্ব দাও £ মা! আমার দুর্বলতা, 
কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর ।”১ 

রঙ এ এ 

বর্তমান ভারতে'র চিস্তাবীজ যে ১৮৯৬ সাল থেকেই স্বামীজীর 

অন্তরে অন্কুরিত হতে থাকে, শ্রীমতী মেরী হেলকে লেখ! এ বছরের 

১ল! নভেম্বরের পূর্বোদ্ধত পত্রটি তার প্রমাণ। স্বামীজীর দৃষ্টিতে 
সভ্যতার স্বরূপ-বিশ্লেষণের সংহত ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ই এ পত্রের শেষাংশে 

রয়েছে । এই বক্তব্কেই উদ্বোধন'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 
আলোচনাকালে স্বামীজী সম্প্রসারিত করেছেন । 

তবে “বর্তমান ভারতে তার বিষয়বিন্তঠসে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। 
প্রথমদিকে তিনি সংক্ষেপে বৈদিক, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক ধুগ থেকে 
মুসলমান এবং ইংরেজ শাসনের যুগ অবধি চতুবর্ণ-প্রথার আলোকে 

ভারত-ইতিহাসের চারটি ঘুগকে পর পর স্থাপন করেছেন। তারপর 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র+ বৈশ্য, শুদ্র__এই চারবর্ণের শাসনকালে প্রত্যেক যুগের 
গুণ ও দোষ বিষ্লেষণাস্তে সেই সেই যুগের বৈশিষ্ট্যের বিশদ আলোচন। 
করেছেন । 

তার সমকালীন ভারতবর্ষে বা পুথিবীতে তখনও শুত্রযুগের পূর্ণ 
আবির্ভাব হয় নি। কিন্তু স্বামীজীর মননলোকে সমাজতাত্বিকের দূর- 

প্রসারী দৃষ্টি আসন্ন শৃদ্রযুগকে নিশ্চিত সম্তাবনারূপে গ্রহণ করেছে। 
'সমাজতন্ত্রা যে মানবসভ্যতার সমস্ত ব্যাধির উপশম, এমন কথা মনে 

না করলেও বেদাস্তের আত্মসত্যে প্রতিষ্ঠিত বলেই সর্বমানবের 
সহজাত সামা স্বামীজীর আকাজিক্ষিত, বিশেষ শ্রেণীর স্থবিধাভোগের 

অবসান তার অবশ্যই কাম্য । 
এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর কনিষ্ঠ সহোদর ভ: ভূপেন্্রনাথ দত্তের শেষ- 

জীবনের অভিমূল্যবান গ্রন্থ “স্বামী বিবেকানন্দে” বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ 
ও সেযুগের আরো কিছু তরুণের সঙ্গে টাকায় স্বামীজীর সাক্ষাৎকারের 
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৩৬২ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

( ১৯০১) বিবরণের অংশবিশেষ স্মরণীয় -“..-ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা স্বামীজী। 

যেন স্বগতোক্তির মতো। বলতে লাগলেন : হ্যা? পৃথিবীর শুত্রদের 
অভ্যুত্থান ঘটবে। সামাজিক গতিশীলতার নির্দেশই এই, সেই হলো? 
শিবম্। নতুন পৃথিবী গঠনের জন্য সমগ্র প্রাচ্যভূমিতে নবজাগরণ ঘটবে, 
আজ দ্িবালোকের মতো! তা স্পষ্ট । চেয়ে দেখে চীনের ভবিষ্যৎ 
মহান্ অভ্যুত্থান এবং তার অনুসরণে সমগ্র এশিয়ার চিনা 
জাগরণ ।' 

“আমি বিনীতভাবে বললাম, তিনি কীভাবে এই বিবাহ 
করছেন। তিনি উচ্চক্ঠে বললেন, তোমরা দেখতে পাচ্ছে না, আমি 

--*পুধিবীর ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর ছায়া প্রত্যক্ষ করছি।...তোমরা' 
আমার কাছ থেকে একথ! নিশ্চিতভাবে জেনে যাও, শুব্রের অভ্যুত্থান 
প্রথমে ঘটবে রাশিয়ায় এবং পরে চীনে । ভারতের অভ্যু্থান ঘটবে 

তার পরেই এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে 
এই ভারত ।”৯ উদ্ধৃত পত্রাংশের ভাষা অবশ্য ঠিক স্বামীজীর ভাষার 

মতো! নয়। স্মৃতি থেকে বিধৃত এই বক্তব্যের সমধর্মী বক্তব্য আমরা 
আগেই পেয়েছি বলে এই স্মৃতিকথনকে ভাবের দিক থেকে প্রামাণ্য 

বলা চলে। 

দঃ গু সঃ 

, ১৮৯৯-এর জানুয়ারিতে (মাঘ, ১৩০৫) উদ্বোধন'-পত্রিকায় ৬ষ্ঠ 

সংধ্য! থেকে বর্তমান ভারত" প্রকাশিত হতে থাকে । এ বৎসরই ১৫শ 
সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হয় “বিলাতযাত্রীর পত্রা-স্বামীজী তখন 

দ্বিতীয়বার যুরোপ-যাত্রার পথে। বিশ্বসভ্যতার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ 

যোগের পটভূমিকায় “বর্তমান ভারত" ও 'পরিব্রাজক' ( বিলাতযাত্রীর 
পত্র ) রচন! ছুটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে । এ বসরই জুন মাসে 

১ স্বামী বিবেকানন্দ' : ডঃ ভৃপেন্ত্রনাথ দত্ত : “জাতীয় ভাবানর্শ+-অধ্যায় : 
পৃঃ ৩২৯ : এ প্রসঙ্গে ভগিনী ক্রিষ্টিনের স্থতিতে রাশিয়া অথবা চীনে জন- 
জাগরণের ইঙ্গিত সন্দ্ধে আলোচনা ন্মরণীয়। এ-গ্রস্থের “বিবেকানন্দ : মনন ও 
সাহিত্য? অধ্যায় : পৃঃ ১১ 



বিবেকানদের ভারতচেতন। ও “বর্তমান ভারত ৩৬৩ 

স্বামীজীর বিদেশযাত্র। | সুতরাং বর্তমান ভারতো'র কিছু অংশ বিদেশ 
থেকেই উদ্বোধনে” প্রেরিত। 'পরিব্রাজকে এর একটু রসমধুর 
উল্লেখও আছে। “যে ছুদিন জাহাজ গঙ্গার মধ্যে ছিল, তু ভায়। 
উদ্বোধন-সম্পাদকের গুপ্ত উপদেশের কলে “বর্তমান ভারত প্রবন্ধ শ্ীস্র 

শীঘ্র শেষ করবার জন্য দিক ক'রে তুলতেন! আজ আমিও সুযোগ 

পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, “ভায়া, বর্তমান ভারতের অবস্থা কিরূপ ?' 
ভায়া একবার সেকে্ড ক্লাসের দিকে চেয়ে, একবার নিজের দিকে 

চেয়ে, দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে জবাব দিলেন, বড়ই শোচনীয় বেজায় 

গুলিয়ে যাচ্ছে !” তু-ভায়। অর্থাৎ স্বামীজীর সঙ্গী স্বামী তুরীয়ানন্দ 

সেদিন 96৪-91010)959 ব! সমুদ্রযাত্রার অসুস্থতায় ভূগছিলেন। 

'বর্তমান ভারত? সমগ্র গ্রন্থটি একসঙ্গে লেখা হয় নিঃ এটা! ঠিক। 
কিন্ত মূল বক্তব্য তার কাছে স্পষ্ট থাকায় ধীরে ধীরে সেই বক্তব্যকে 
ভারত ও জগতের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে বিন্যস্ত করতে তার কোনে 

অসুবিধা হয় নি। সুদূর অতীতের বৈদিক যুগ থেকে আগামী যুগের 
গণশক্তির জাগরণ অবধি সমগ্র মানবসভাতার ধারাবাহিক ইতিহাসের 
সংক্ষিপ্তসার তার এই নিগুঢ় তাৎপর্যময় মননগ্রন্থে বিধৃত হয়েছে । কিন্ত 
সে ইতিহাসে তার প্রধান লক্ষ্য বিভিন্ন দেশে ও কালে সাধারণ 
মানুষের অধিকার । ইতিহাসকে তিনি ক্ষমতাশালীদের উচ্চমঞ্চ 
থেকে না দেখে সমস্ত ক্ষমতার উৎস বিভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষের 
স্তর থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন। ন্ুতরাং ব্রাহ্মণ ( পুরোহিত ), 

ক্ষত্রিয় (রাজা) বা বৈশ্য (ব্যবসায়ী )_-এই সব সভ্যতার শেষ লক্ষ্য 

সভ্যতার ধারক ও বাহক 'মানুষে'র কাহিনী । এতকালের বঞ্চিত এই 
সাধারণ মানুষ ( ভারতবর্ষে বাদের পরিচয় 'শুত্র' ) তাদের শ্রমজীবনের 
বৈশিষ্ট্য নিয়েই সভ্যতার পরিচালনা-ক্ষেত্রে এগিয়ে আসবে- এই 
ভবিষ্বা্ধাণী তাই বিবেকানন্দের দ্বারাই এদেশে প্রথম উচ্চারিত হতে 
পেরেছে। 

পাশ্চাত্য সমাজতান্ত্রিক ও নৈরাজ্যবাদী রাজনৈতিক মতগুলির সঙ্গে 
স্বামীজীর যে একালে ভালই পরিচয় ছিল, সেকধ! এ প্রসঙ্গে যেমন 



৩৬৪ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহ্ত্য 

স্মরণীয়, তেমনি মনে রাখা দরকার যে তীর দৃষ্টিতে অধিকার-সাম্যের 
মূলেও বেদাস্তচিন্তার নিজন্ব দৃষ্টিভঙ্গী ক্রিয়াশীল । এ প্রসঙ্গে লগ্নে 
প্রদত্ত তার বিখ্যাত বক্তৃতা ৬০21)08 2170. 7071৮11556 ( বেদাস্ত 

ও বিশেষ অধিকার ) থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধতি-_“বিশেষ সুবিধাভোগের 
ধারণাটি মানুষের পক্ষে কলঙ্কস্বরূপ। ছুটি শক্তি যেন অনবরত 
ক্রিয়াশীল-_-একটি শক্তি বর্ণ ও জাতিভেদ স্থষ্টি করছে, আর একটি তা 
ভেঙে চলেছে । একটি সুবিধার স্থষ্টি করছে, অন্যটি তা ভেঙে দিচ্ছে। 
আর বতই ব্যক্তিগত সুবিধা ভেডে যায়, ততই সে সমাজে জ্ঞানের 

দীপ্তি ও প্রগতি দেখ! দেয় । আমাদের চারদিকে এই সংগ্রাম চলেছে । 

অবশ্য প্রথমে আসে পশুস্থুলভ ক্ষমতার প্রচেষ্টা__হুর্বলের উপর 

সবলের অধিকার-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস । এ ছুনিয়ায় ধনের অধিকারও 
এ&ঁজাতীয়। একটি লোকের যদি অন্যের তুলনায় বেশী টাক! হয়; 
তাহলে সে তার চেয়ে কম টাকাওয়ালা লোকের উপর আধিপত্য 

করতে চাইবে । বুদ্ধিমান লোকদের ক্ষমতার আকাজ্ষা আরো সুক্ষ 
আরে প্রভাবশালী । যেহেতু একটি লোক অন্যদের চেয়ে বেশী জানে 
শোনে, তাই সে বেশী অধিকার দাবী করে বসে। সবার শেষে; 

সবচেয়ে নিকৃষ্ট অধিকার দাবী হলে আধ্যাত্মিক সুবিধার অধিকার । 
এটিই সবচেয়ে নিকৃষ্ট) কারণ এটির মতো পরগীড়ক কিছু আর নেই। 
'**বৈদাস্তিক কাউকে শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক সুবিধাভোগী 
হ'তে দেবে না, একেবারেই না ।”৯ 

“অধিকারবাদের বর্দি বিশেষ কোনো দেশ থাকে; তাহ'লে সে 

এই দেশ, যে দেশ অদবৈতদর্শনের জন্মভূমি--এই দেশেই অধ্যাত্মনিষ্ঠ 
মানুষের এবং উচ্চবংশজাতদের বিশেষ অধিকার রয়েছে। অবশ্য 
অর্থগত সুযোগসুবিধা ভোগের কথা এদেশে ততট। নেই (আমার 
মনে হয়, এইটি ওর ভালে! দিক) কিস্তু জন্ম ও ধর্মগত অধিকার 
ভোগ এদেশে সর্বত্র 1৮২ 

১ বাণী ও রচনা: ৩য় খণ্ড : পৃঃ ৩৩৬ 

২ তেব: ৩য় খণ্ড: পৃঃ ৩৩৭ 



বিবেকানন্দের ভারতচেতনা ও “বর্তমান ভারত; ৩৬৫ 

ভারতীয় সমাজব্যবস্থা আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে স্থাপিত হওয়াতে. 
যেধন বা ক্ষমতার অহঙ্কার ততটা মাথ। তুলতে পারতো না, সেটা 
ঠিকই । কিন্তু জন্মগত ব্রাহ্গণত্বের অসারতা যত প্রমাণিত হয়েছে, 

ততই পাশ্চাত্যের মতে৷ ভারতেও অর্থনৈতিক জাতিভেদ ক্রম- 

বর্ধমান। পু'জিবাদী যুগের অর্থনৈতিক জাতিভেদের জায়গায় 
সাম্যবাদী দেশগুলিতে রাজনৈতিক জাতিভেদ দেখ! দিয়ে প্রচলিত 

সাম্যবাদের আদর্শ সম্বন্ধে চিন্তাশীল মানুষকে সন্দিহান করে 

তুলেছে। অপরপক্ষে, ভারতবর্ষ অদবৈতবাদের আলোকে সর্বজীবে 
ব্রহ্ম-দর্শনের সত্য স্বীকার করে নিলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানুষে 

মানুষে ভেদের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বেদাস্তুনিষ্ঠ বিবেকানন্দ 
সব ধরনের বিশেষ অধিকারবাদেরই বিনোধী | 

ভারতের বর্ণাশ্রম প্রধার বিশেষ তাৎপর্ষের কথাটি অবশ্য স্বামীজী 

নানাভাবে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 

_-উদ্বোধনে' প্রকাশিত শেষ কিস্তিতে এ বিষয়ে স্বামীজীর মস্তব্য-_ 

“ইউরোপের উদ্দেশ্য-_সকলকে নাশ ক'রে আমরা বেঁচে থাকবো । 
আর্ধদের উদ্দেশ্--সকলকে আমাদের সমান করব, আমাদের চেয়ে 

বড় ক'রব। ইউরোপের সভাতার উপায়-_তলওয়ার ; আর্ধের 
উপায় বর্ণ বিভাগ ।”৯ এই বর্ণ বিভাগের মূল উদ্দেশ্ঠ ছিল ধীরে ধীরে 
বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন মানবগোষ্ঠীকে এক বৃহত্তর সভ্যতার পক্ষপুটে আশ্রয় 
দেওয়!। 

প্লেটো তার ২208511০২-গ্রন্থে (ক) শাসকশ্রেণী (এ'র। 
021:65০0 £9৪1919115? ব। পরিপূর্ণ অভিভাবক"? ), (খ) সৈনিকশ্রেণী 

(এদের আগে %8310151)5? বা অভিভাবক বলা হলেও পরে বলা 

হয়েছে 4৪931118065 বা সহায়ক শ্রেণী), (গ) উৎপাদক শ্রেণী 

(ধাদের প্লেটো বলছেন 452:027615 বা কৃষকশ্রেণী )--এই তিন 

১ বাণী ও রচন] : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২১১ 
২ 31650 001101051710505 : 20550 2৪215531947 9. 

০০ 198-209 



৩৬৬ . বিবেকানন্দ ও বাংলাদাহ্ত্যি 

শ্রেণীতে তার কল্পিত রাষ্ট্রের জনসাধারণকে বিভক্ত করেছেন। শাসক 
শ্রেণীর মধ্যে যে 15110500161 80175 বা দার্শনিক রাষ্্রনায়কের 
কথ! প্লেটো৷ ভেবেছিলেন, ভারতবর্ষে তারই প্রতিরূপ 'ত্রাহ্মণ'-শ্রেণী 1১ 

অবশ্য 'ব্রাহ্মণ' শবটি আরো! গভীর আধ্যাত্মিকতার প্রতীক । কিন্তু 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে এর! প্রত্যক্ষ শাসনদণ্ড হাতে নেন নি। 

ক্ষত্রিয় নৃপতি বাঁ সামস্তদের সহায়তাই ছিল ত্রাহ্গণদের জীবিক!। 

একদিকে মন্ত্িত্, আর এক দিকে পৌরোহিত্য-_এ সব কিছুর উধ্র্বে 
অধ্যাত্মজ্ঞানের সাধনায় তপন্বী জীবনযাপনই আদর্শ ব্রাহ্মণের 
করণীয় । 

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যেত আধ্যাত্মিক প্রাধান্যের দোহাই দিয়ে 
পুরোহিতের! চিরকালই সমগ্র সমাজকে হাতের মুঠোয় রাখতে 
চেয়েছেন । পৃথিবীর অন্যান্ত দেশে যোদ্ধা! বা ব্যবসায়ী দল যখন 

রাষ্ট্রের মাধ্যমে মানুষের জীবনধারাকে প্রভাবিত করেছে, সমাজ- 
কেন্দ্রিক ভারতবর্ষে তখন রাজনৈতিক উত্থানপতনের অপেক্ষা না 
রেখেই পুরোহিততন্ত্র গণজীবনকে নিয়মিত করেছে। “চীন, সুমের, 
বাবিল, মিসরি, খল্দে, আর্ধ, ইরাণি। রলাহ্ছুদী, আরাব-_-এই সমস্ত 

জাতির মধ্যেই সমাজ-নেতৃত্ প্রথম যুগের ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত হস্তে 1”২ 
কিন্ত এক ভারতবর্ষেই ব্রাহ্মণ ব৷ পুরোহিত-শ্রেণীর আধিপত্য সবচেয়ে 
বেশী কাল স্থায়ী। হয়তো৷ এর রাষ্ট্রগত কারণ ভারতের রাজনৈতিক 
পরাধীনতা, সেইসঙ্গে দীর্শনিক কারণ, ভারতীয় জনসাধারণের অধ্যাত্ব 
আদর্শে বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ । 

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বৈদিক, বৌদ্ধ বা পৌরাণিক ধুগে 
সমাজের শীর্ষস্থানীয় পুরোহিত বা শাসকশ্রেণী সাধারণ প্রজার 

১ ভারতীয় রাষ্টরব্যবস্থায় ক্ষত্রিয় ূপতির! অনেকেই পরবর্তীকালে একাধারে 
দার্শনিক ও শাসক। পৌরাণিক যুগের রাম বা! কফ এবং এতিহাঁসিক যুগের 
বির না 

২ বাণী ও রচনা: ৬ঠ খণ্ড; পৃঃ ২২৭ টি 
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মতামতের কথা১ কখনোই চিন্তা করেন নি। বরং বৌদ্ধ শাসনের 
কালে কিছু কিছু স্বাধীনতন্ত্র রাজ্য এদেশে ছিল এবং বৌদ্ধসজ্বের মধ্যে 
স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বৌদ্ধ আন্দোলন আমাদের 
বর্ণাশ্রম-বিভক্ত সমাজকে পরিবত্তিত করতে পারে নি। এই যুগে 
সমাজের শাসনব্যবস্থার মূলে হয় 'খিষির আদেশ, দৈবশক্তি বা 
ঈশ্বরাবেশ'? নয়তে। সম্রাটের সর্বব্যাপী ক্ষমতা । 

প্রাচীন শাস্ত্রের বা এতিহোর প্রামাণ্য ধরে যে শাসনব্যবস্থা তার 
উপর প্রজাদের সম্মিলিত ইচ্ছার কোনে! প্রভাবই থাকতো! ন!। 

পুরোহিততন্ত্র বা রাজতন্ত্রের একান্ত প্রভাবাধীন প্রজাশক্তি, কেবল 
“পালিত' ও 'রক্ষিত' হয়ে নিজেদের অন্তনিহিত শক্তির কথ। ভুলেই 
ছিল। আবার প্রাচীন যুগে রাজশক্তিও প্রধানত পুরোহিতশক্তির 
অধীনে । ফলে আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়ে গণশক্তিকে পদানত 

রাখা পুরোহিতদের লক্ষ্য হয়ে দাড়িয়েছিল। 
এর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদকারী ভারতের ক্ষত্রিয় নৃপতিবৃন্দ। 

রামায়ণ মহাভারতের রাজধি জনক, রাজ রামচন্দ্র, শন্ত্র ও শাস্ত্রে 

সমান নিপুণ কৃষ্ণ-_এ'দের মধ্যে ক্ষত্রিয় নেতৃত্বের চিহ্ন। এঁতিহাসিক 
যুগে বুদ্ধ, মহাবীর প্রভৃতিও ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব। “বৌদ্ধযুগের একচ্ছত্র 
পৃধিবীপতি সম্রাটগণের ন্যায় ভারতের গৌরববৃদ্ধিকারী রাজগণ আর 
ভারত সিংহাসনে আরুঢ় হন নাই, এ যুগের শেষে আধুনিক হিন্দুধর্ম 
ও রাজপুতাদি জাতির অভ্যুত্থান” 
পুরোহিত ও রাজশক্তির ছন্দের ক্ষেত্রে ভারতের ইতিহাসে “ভগবান্ 

শ্রীকৃষ্ণের অমানবপ্রতিভা" বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। একদিকে 
ভারতের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যে অখণ্ড জাতীয়চেতনার সুত্র 

ধার, আর একদিকে মহত্বম অধ্যাত্মচিস্তার আলোকে ভারতবাসীর 

“ঘুধিরির বারণাবতে বৈশ্ত শৃবেরও গৃহে পাপন করিতেছেন, প্রজার! 
ই যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রার্থনা করিতেছে, সীতার বনবাসের জন্ত 
গোপনে অঙ্গ করিতেছে শিারাদানা নিক ারসগাসাজা 
উল্লেখ করেছেন।. বাধি'ও রচসা : ৬৯ খ্₹'পৃঃ'হ২২-২৬. -  +. 
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চিরস্তন ধর্মসাধনার উত্তরাধিকার “গীতা? স্থষ্টি-_-এ ছুয়ের দ্বারাই কৃষ্ণ- 
চরিত্র ভারত-ইতিহাসে অনন্য ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। পৌরাণিক এই 
চরিত্রের কথা ইতিহাসচেতনার পক্ষে এইজন্যই আবশ্যিক যে 
প্রাচীনভারতের মূল ইতিহাস আছে পুরাণগ্রন্থের অস্তুর্লোকে। 

বৌদ্ধযুগের অবসানের পর পুনরভ্যুথিত হিন্দুচেতনার যুগে ব্রাহ্মণ 
ও ক্ষত্রিয় ছিল পরস্পরের সহায়ক। কিন্ত পুরাকালের তপস্যা, 

মৌলিকতা, জীবনীশক্তি সবই তখন গতপ্রায়। তার ফলেই সহ 
বিবাদবিচ্ছিন্ন ভারতরাষ্ট্রে ইসলামের রাজশক্তির অনুপ্রবেশ । 

মুদলমানরাজত্ব মূলত ক্ষত্রিয় আদর্শের রাজত্ব। পুরোহিত এবং 
রাজা_ইসলামশাসনে একব্যক্তি। এই একচ্ছত্র প্রতাপের ফলেই 

বৌদ্ধ সম্রাটদের সমতুল্য সর্ধব্যাপী শাসনদণ্ড নিয়ে মুসলমান 
বাদশাহদের দিল্লীর মসনদে প্রতিষ্ঠ৷ | মুসলমানশক্তির অভ্যুদয়ের আগে 
এদেশে বৌদ্ধ প্রভাব নিরস্ত হয়ে কুমারিলভ্ট থেকে শঙ্বরাচার্ধ, 
রামানুজ প্রভৃতির প্রচেষ্টায় বৈদিক ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দশক্তির নব- 
জাগরণের প্রচেষ্টা দেখ! দিলেও রাজনৈতিক সিদ্ধির দিক থেকে তা 
বিশেষ সাফল্য লাভ করে নি। কিন্তু শঙ্করাচার্ষের মনীষাকে কেন্দ্র 
করেই হিন্দুর দার্শনিক চিন্তা এক বিশেষ রূপান্তর লাভ করে। 

মুললমান রাজত্বের অবদানে ইংরেজ-শাসনে “বণিকের মানদণ্ডই 

মূলত শাসনকর্তা । তাই এই যুগটি স্বামীজীর মতে “বৈশ্যযুগ।” 
সমকালীন বৈশ্যযুগ অবধি সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরে স্বামীজী তার 

পরিকল্পিত এতিহাসিক বিভাগের প্রতিটি পর্বের গুণ ও দোষের বিস্তৃত 
আলোচনা করেছেন । 

মানবসভ্যতার ইতিহাসে কোম্ত্ যাকে পৌরাণিক ব৷ আধ্যাত্মিক 
যুগ বলেছেন, বিবেকানন্দ যে যুগকে পুরোহিত যুগ্গ বলেছেন সে 
যুগের প্রধান লক্ষণই জগত্রহস্যের বুদ্ধি ও কল্পনাগত সমাধান প্রচেষ্টা! । 
ফলে পরা ও অপরা-_আধ্যাত্মিক ও পাধিব ছুই ধরনের জানচর্চারই 
সুত্রপাত, পুরোহিতপ্রাধান্তের যুগে । স্বামীজীর ভাষায়--“গুরোহিত- 

প্রাধান্তে সভ্যতার -প্রথম আবির্ভাব, পণ্ুত্বের উপর দেবদ্ধের প্রথম 
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বিজয়, জড়ের উপর চেতনের প্রথম অধিকার-বিস্তার, প্রকৃতির 
ক্রীতদান জড়পগ্ডিবৎ মনুষ্যদেহের মধ্যে অন্ফুটভাবে যে অধীশ্বরত 
লুক্কায়িত, তাহার বিকাশ । পুরোহিত জড়-চৈতন্যের প্রথম বিভাজক, 
ইহ-পরলোকের সংযোগ-সহায়, দেব-মন্ুষ্যের বার্তাবহ, রাজা -প্রজার 
মধ্যবর্তী সেতু । বনু কল্যাণের প্রথমান্কুর তাহারই তপোবলে, তাহারই 
বি্ভানিষ্ঠার, তাহারই ত্যাগমন্ত্রে তাহারই প্রাণসিঞ্চনে সমুদ্ভূত--.।”১ 

এদিক থেকে বিচার করলে পুরোহিত ব৷ ব্রাহ্মণ তার অধ্যাত্ম 
অন্বেষণের বিশেষ ভূমিকা নিয়ে কম-বেশী সব সমাজেই ছিলেন ও 
থাকবেন। কিন্তু যখন আধ্যাত্মিকতার ছদ্মবেশে সাধারণ মানুষের 

সর্ববিধ অধিকারহরণের অপপ্রয়াস দেখা দেয়, “যেখানে শক্তির 
আধার বিকাশকেন্দ্র কেবল মানসিক, বেখানে বল কেবল শব্দবিশেষে, 

উচ্চারণবিশেষে, জপবিশেষে বা অন্যান্ত মানসিক প্রয়োগবিশেষে, 
সেথায় আলোয় আধার মিশিয়া আছে ।”২ সুতরাং জড়বাদী 

দার্শনিকের! যখন মন্ত্রতন্ত্র জাছুবিষ্তা প্রভৃতিকে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে 
এক করে দেখেন, তার মূলে পুরোহিতদেরও দায়িত্ব থাকে। শান্তর বা 
পুরাণের কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রয়োজন নেই। ফলে, সাধারণ 
মানুষের অজ্ঞতার সুযোগে নানা! কুট-কৌশল ও অপধুক্তির ছার! 
সমাজকে শৃঙ্খলিত কর! সহজ । কিন্তু এইভাবে দেশ ও জাতিব্যাপী 
অজ্ঞতার অন্ধকার পুরোহিতদেরও আচ্ছন্ন করতে থাকে । অন্যকে 
ভোলাতে গিয়ে দেশাচার ও লোকাচারের শুঙ্খলে পুরোহিতের! 
নিজেদেরই আবদ্ধ করে ফেলেন। 

পুরোহিতযুগের আলোচনাতে স্থামীজী একটি চিরন্তন সামাজিক 
সত্য আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন--“শক্তিসঞ্চয় বে প্রকার 

আবশ্যক, তাহার বিকিরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক 
হতপিগ্ডে রুধির সঞ্চয় অত্যাবশ্ঠাক, তাহার শরীরময় সঞ্চালন না 
হইলেই মৃত্যু। কুলবিশেষে বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের 

১ বাণী ও রচন। : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৩২ ক... 
২ তদ্দেবে ্ 
২৪. 



৩৭৬ . বিবেকানন্দ, ও বাংলাসাছিত্য 

জন্য শিক্ষা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া একালের এ এডি জারী 
কিন্তু সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্বতঃ সঞ্চারের জন্য পু্ীকৃত। বদি 
তাহা না হইতে পারে সে সমাজ নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত 
হয় ।”১ বলা বাহুল্য, পুরোহিতের! ভারতবর্ষে সে চেষ্টা অতি অল্পই 
করেছেন। স্বামীক্গীর রচনাবলীতে তাই পুরোহিতদের উদ্দেশে নির্মম- 
তম ভত্সনা বারংবার উচ্চারিত। সমকালীন ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক 
স্থবিধাবাদের দোহাই দেওয়ার বিপক্ষে তার এই সাবধানবাণীর বিশেষ। 
প্রয়োজন ছিল । 

গু এ রক 

পুরোহিত-শক্তির পরে স্বামীজী ক্ষত্রিয়শক্তির দোষগুণ সম্বন্ধে 
বিশদ আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে স্মরণীয়, স্বামীজী নিজেকে 

কায়স্থ এবং ক্ষত্রিয় বলে গৌরববোধ করতেন । ভারতের চিরস্তন 
আদর্শ ব্রাহ্মণ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন আপন গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেবের ব্যক্তিত্বে। এক হিসাবে রামকুষ্+-বিবেকানন্দের আবির্ভাব 

সেই ব্রান্গণ ও ক্ষত্রিয় শক্তির মিলনের প্রতীক নয় কি? 
পাশ্চাত্য সাহিত্য যাকে 488০ 0? 776:0969 বলা হয় স্বামীজীর 

“ক্ষত্রিয় যুগ” অনেকটা সে-জাতীয় । সভ্যতার উন্নয়নের ধুগ এই 
ক্ষত্রিয় নরপতিদের আধিপত্যকাল। গ্রামীণ সভ্যতা এই যুগে 
নগরমুখী । রাজশত্তিকে কেন্দ্র করে সাহিত্য, শিল্প, সংগীত ও অনা ্য 

বিদ্যার বহুমুখী বিকাশ এই যুগেই দেখা! দেয়। সমাজমানসকে বাল! 
কৈশোর অবস্থা থেকে যৌবনে উপনীত করে এই রাজতন্ত্র । কিন্তু এই 
রাজতস্ত্রেই প্রজার অধিকার সবচেয়ে সম্কুচিত। 

ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় নুপতিদের আদর্শ অবশ্য অন্যান্য দেশের 

রাজতন্ত্রের চেয়ে আলাদা । এ দেশের অনেক রাজধ্বিই একাধারে 

বীর ও দার্শনিক । প্লেটোর 4511195007801 1310 (দার্শনিক নপতি) 

এর আদর্শ এদেশেই বোধ করি সবচেয়ে সার্থকতা পেয়েছে । ধার৷ 

ঠিক এ-জাতীয় ন'ন, ঠারাও অনেকেই রাজত্বের শেষভাগে স্বেচ্ছায় 

১ বাণী ও রচনা ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ২৩৪৫ 



বিবেকানন্দের ভারতচেতন] ও “বর্তমান ভারত, ৩৭১ 

বানপ্রস্থ ও পরে সন্গ্যাস নিয়ে দর্শন ও ঈশ্বরচিন্তায় অতিবাহিত 
করেছেন। “ভারতবর্ষে আবার বিষয়ভোগতৃপ্ত মহারাজগণ অস্তে 

অরণ্যাশ্রধী হইয়া! অধ্যাত্ববিগ্ভার প্রথম গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হন। অত ভোগের পর বৈরাগ্য আসিতেই হইবে। সে বৈরাগ্য এবং 
গভীর দার্শনিক চিস্তার কলম্বরূপ অধ্যাত্মতত্বে একান্ত অনুরাগ এবং 

মন্ত্রকল ক্রিয়াকাণ্ডে অত্যন্ত বিভৃষ্া-_উপনিষদ, গীতা এবং জৈন 
ও কৌদ্ধদের গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে প্রচারিত।”১ কোম্ত্ পৌরাণিক 

যুগের পরবর্তা দার্শনিক যুগের কথা! বলেছেন। একদিক থেকে 
স্বামীজীর “ক্ষত্রিয়যুগ” সেই দার্শনিক যুগ । 

পৃথিবীর অন্ান্য দেশের রাজকুলকাহিনীতে ভারতীয় নৃপতিদের 
মতো বৈরাগ্যের নিদর্শন মেলে না, এ আদর্শ বিশেষভাবে ভারতীয় 
জীবনদর্শনের স্য্টি। ভারতীয় চতুরাশ্রমে জীবনের পূর্ণতাসাধনের 
চরম অভিব্যক্তিরূপে সম্গ্যাসের আদর্শ । বুদ্ধদেবের প্রভাবে 
পরবতাঁকালে এই সন্ন্যাস জীবনের সর্বক্ষণের আদর্শেও পরিণত 

হয়েছে । কিন্তু, মানবমনন্তত্বসম্মত জীবনশিল্পের বিচারে ভারতীয় 

চতুরা শ্রমের (ত্রন্গচর্য, গাহস্থা, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস ) আদর্শ ই যে সাধারণ 
মানুষের পক্ষে অধিকতর সঙ্গত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

রাজশক্তির প্রাধান্তের সময় ভারতবর্ষের ইতিহাসে পুরোহিতের 

প্রায় সব সময়ই প্রতিদ্বন্বী। মধ্যযুগের খৃষ্টধর্মের ইতিহাসেও রোমের 
পোপ ও মুরোপের -রাজশক্তির ছন্-প্রসঙ্গ এ দিক থেকে স্মরণীয়! 

বৌদ্ধ বা মুসলমান যুগে পুরোহিত-প্রাধান্যের প্রশ্নই ছিল না কিন্ত 
যখনই স্থুযোগ পেয়েছে, তখনই পুরোহিতেরা সমাজব্যবস্থার পিয়ন্ত্রণের 
দ্বারা নিজেদের প্রাধান্য রাখতে চেয়েছে। 

অপরপক্ষে রাজশক্তি-নিয়ন্ত্রিত প্রজাসাধারণও চিরকালের মতো 

নিধিবাদে প্রতুত্ব স্বীকার করতে পারবে না। স্বামীজীর বক্তব্য-_ 

“ 'প্রাপ্তে তু যোড়শেবর্ষে' যদি প্রতি পিতার পুত্রকে মিত্রের স্তায়, গ্রহণ 

করা! উচিত, সমাজশক্তি কি সে যোড়শবর্ষ নিলা 

১ হাষী ও রমা : ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃঃ ২৩৬ 



০ _ বিবেকানন্দ ও বাংলামাহিত্য 

ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, সকল সমাজই এক সময়ে উক্ত যৌবনদশায় 
উপনীত হয় এবং সকল সমাজেই সাধারণ ব্যক্তিনিচয়ের সহিত 
শক্তিমান শাসনকারীদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এ যুদ্ধে জয়পরাজয়ের 
উপর সমাজের প্রাণ, বিকাশ ও সভ্যতা নির্ভর করে ।”১ 

স্থৃতরাং প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে শাসন ও শাসিতের সংগ্রাম 
অবন্যস্তাবী। স্বামীজীর পুববর্তা ও সমসাময়িক ফরাসী বিপ্লব, 

আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন, ইতালির জাতীয় জাগরণ এবং 

ভারতের সিপাহীবিদ্রোহ--এ সব ঘটনাই অল্পবিস্তর সাধারণ মানুষের 

সঙ্গে শাসক-শ্রেণীর সংগ্রামের প্রতীক । 

পৃথিবীর ইতিহাসে এই সংগ্রামচেতনার কথা স্মরণ করেই 
কার্প মার্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেল্স্ ১৮৪৮-এ প্রকাশিত ?19115560 

06:05. 00201007150 7৪1 ( কম্যুনিস্ট পার্টির ইস্তাহার ) 

পুস্তিকায় ঘোষণ। করেছিলেন-_-4১ 59500:5 25 1720170775 

777:006--015 90500:2 0 0010100101910.) ( সারা যুরোপে 

আজ এক ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়েছে-কম্যুনিজমের ধূমকেতু | )২ 
প্রাচীনকাল থেকে শ্রেণীসংগ্রামের নজির দেখিয়ে আধুনিককালে সে 

সংগ্রাম যে বুর্জোয়। ও প্রোলিতারিয়েতের (শোষক ও সর্বহারা শ্রেণীর) 
সংগ্রামে পরিণত সেকথা এপগ্রন্থে ঘোষিত। আধুনিকতম সাম্যবাদী 
আন্দোলনের মূলভিত্তি এই পুস্তিকায়ই স্থাপিত। সবধহারাদের 
একনায়কত্বের যে ভবিষ্দ্ববাণী মাক্স্ ও এঙ্গেল্স্ করেছিলেন তার 

সঙ্গে বিবেকানন্দের এ মন্তব্য তুলনীয়--“-."এমন সময় আসিবে, 
যখন শূত্রত্ব সহিত শুদ্রের প্রাধান্য হইবে-". 1৮৩ 

ইংরেজী সাহিত্যে মার্কস্এঙ্গেল্সের এ ইস্তাহার অনূদিত হয় 
১৮৫০. সালে অর্থাৎ স্বামীজীর জন্মকালের এগারো! বসর আগে । 
সমকালীন যুরোপের রাজনীতি সম্বন্ধে প্রথরভাবে সচেতন বিবেকানন্দ 

১ বাণী ও রচন! : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৩৭ 

২ 71217176615: 96190660 0109 : ০1 ] 3 7008০0%% : 1958 

৩ বাণী ও রচনা]: ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪১ 



বিবেকানন্দের ভারতচেতন। ও বর্তমান ভারত; ৩৭৩ 

কিন্তু কোথাও. মার্কস্এঙ্গেল্সের নাম করেন নি। কিন্তু তাদের 
এই রচনাটি বাঁ অন্য কোনো রচনা বা তাদের মতবাদের কথা__কিছু 
না কিছু ভার পক্ষে জানা থাকাই স্বাভাবিক । কিন্তু মার্কস্- 
এঙ্গেল্সের মতো! শ্রেণীসংগ্রামের সরলীকরণ স্বামীজী করেন নি। 

বরং একথাই মনে হয় যে শুত্রের আধিপত্যসত্বেও সমাজ-গঠনে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য__প্রত্যেকেরই নিজন্ব ভূমিকা তিনি স্বীকার 
করেছেন এবং এদের ইতিমূলক দিকটির সমন্বয়ে ভবিষ্যৎ সভ্যতার 
পরিকল্পনা করেছেন। প্রসঙ্গত পুর্বোল্লেখিত ম্বামীজীর কুস্তকোণম্ 

বক্তৃতাটিও স্মরণীয় । মার্ক স্-এঙ্গেল্স্ যে শ্রেণীহীন সমাজের পরিকল্পনা 
করেছেন, তা যেমন আদর্শবাদী কল্পনা, বিবেকানন্দের সর্বশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ 
দিকগুলির সমন্বয়ের কল্পনাটিও সেই জাতীয় আদর্শবাদী কল্পনা বলে 
বিবেচিত হতে পারে । 

কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসকে স্বামীজী যে ভাবে অনুধাবন 
করেছিলেন, সেদিক থেকে মার্ক স্-এঙ্গেল্সের জডবাদভিত্তিক চিন্তা- 

ধারা মূলত সমর্থনযোগ্য নয়। মার্কসের নিজন্ব বক্তব্য আংশিকভাবে 
উদ্ধৃত করে বিষয়টি পরিস্ফুট কর! যেতে পারে। 

নীতি, ধর্ম, এঁতভিহা প্রভৃতির ধারণা যে মূলত অর্থ নৈতিক 
বনিয়াদের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে, সেকথা বোঝাতে গিয়ে মার্কস্ 
লিখেছেন--£17156 01591700103 0017060 11 0126 120000217 51 

816 2190, 26065521115) 3771011708665 0: 00211 10562109] 

1166-10700255, ড/121011 15 2001010109]15 $০11081016 210 0০070 

(02082651091 016101959, 17410191165, 161151015 100608001755105, 

21] €132 1956 0: 10201055 210. 01861 0017531001)0115 01705 

0৫ ০02901005179955 0005 10 1011501 1210917 0102 52100191702 

06 206763061906, 11965 1১8৩ 100 1315001) 15০ 46৬510- 

[0610 ; 606 076, 26561921726 07611 179061191 0100000018 

8180. (1211 1002102081 2062109256) 21620 21016 আট 

ঢ2৩17 168] 650502002 0021 07000106210 06 যেতে 
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মার্কস্ মানবচৈতম্যকে যে স্তর থেকে দেখেছেন, বিবেকানন্দ তার 
চেয়ে লক্ষগুণ গভীরে অধ্যাত্সসত্যের আলোকে উপলব্ধি করেছেন । 

কিন্তু বাস্তবজীবনক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যাপারে বিবেকানন্দ ও মার্কসের 
চিন্তাধারায়, মিলটুকুও লক্ষণীয় । পৃথিবীর ইতিহাস যে শাসক ও 

শোধিতের চিরসংগ্রামকাহিনী সেকথা ছৃ'জনেই স্বীকার করেন এবং 
শ্রমজীবী সভ্যতার আসন্ন আবির্ভাব সম্বন্ধে ছু'জনেই নিশ্চিন্ত । তবু 

বলবো- তুলনামূলক বিচারে “এহ বাহ্য।' 
ভারতের ইতিহাস-বিশ্লেষণকারী বিবেনানন্দ লিখেছেন-_ 

“ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ ধর্মই এ দেশের ভাষা এবং সকল উদ্যোগের লিঙ্গ । 

বারংবার এ বিপ্লব ভারতেও ঘটিতেছে, কেবল এ দেশে তাহ। ধর্মের 

নামে সংসাধিত। চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামামুজ, কবীর, 
নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মলমাজ। আর্ধসমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে 

সম্মুথে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্মতরঙ্গ, পশ্চাতে রাজনৈতিক অভাবের 
পুরণ।২ তুলনামূলকভাবে মুরোপে খুষ্টধর্মের বিস্তারও এই কারণে। 
কিন্তু খুষ্টধর্মের ত্যাগ, তপস্তা, আধ্যাত্মিকতার চেয়ে গ্রীক মানবিকতাই 
যুরোগপীয় সভ্যতার প্রাণধর্ম। 

ভারতীয় সভ্যতার বিকাশের স্তরে স্তরে পূর্বগামীদের চিন্ত। ও 

আচরণের দৈম্ত পরব্তীদের ছার! সংশোধিত । শান্ত্রশাসিত যুক্তিবিহীন 
মানসিকতার বিরুদ্ধে একদা জড়বাদী চার্বাকপন্থীরা এগিয়ে 
এসেছিলেন। জৈন এবং বৌদ্ধদের অহিংস! ও জাতিভেদবিরোধী 
মনোভাব হিন্দুধর্মের বুল পরিবর্তন সাধন করেছে ।- আবার বৌদ্ধ 
অবক্ষয়ের যুগে এসেছে শঙ্কর ও রামানুজের মতো জ্ঞান ও ভক্তির 

ধারণীশক্তি। কবীর, নানক, চৈতন্য, আর্ধসমাজ ব! ব্রাক্মদমাজ-- 
এরা সকলেই মূল ভারতীয় চিন্তাধারার বিস্তার ও সংরক্ষণে সহায়ক । 

%১ 1106 6002%12 12601085 

এ রচনা : পৃঃ ২৩৭ 
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কিন্ত ধর্মান্দোলনের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের"প্রতিবাদ ও জীবন- 

জিজ্ঞাসার রূপায়ণে ভারতের বৈশিষ্ট্য । এদিক থেকে রাজনৈতিক 
আন্দোলন বা৷ বিপ্লব ভারতবর্ষের এতকালের পন্থা ছিল না । আধুনিক 
যুগের কর্মপন্থায় এই ধর্মচেতনার প্রাসঙ্গিকত৷ নিয়ে প্রশ্ন উঠলে বলা 

যায়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারায় ভারতের সেই সনাতন ও অগ্যতন 

সমস্যার মিলিত উত্তর। মানবজীবনের বিকাশের স্তরে অর্থনীতির নিজন্ব 

প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েও স্বামীজীর ভাষায় বলা যায়, “টাকায় 
মানুষ করে না। মানুষেই টাকা করে।” আর সে মনুষ্যত্বের অর্থ 

আত্মোপলব্ধির শক্তিসম্পন্ন মানুষ । অর্থনৈতিক বা! রাজনৈতিক 
মানদণ্ডে পরমসত্যের মূল্যায়ন প্রচেষ্টা শেষ অবধি দীমাবদ্ধ হ'তে বাধ্য। 
মার্কস্ যে 'বান্তব' মানুষকে তার বিশ্বাসের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন, 
সে মানুষ অধ্যাত্সসংকেতরূপে বিবেকানন্দের কাছে “নরনারায়ণ-_ 

দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞরূপে তার কাছে ঈশ্বরই প্রতীয়মান । বল বাহুল্য, 
ভারতীয় চেতনার পক্ষে এ আদর্শ ই এঁতিহাসম্মত ও বুদ্ধিগ্রাহা । 

মার্কস্ যে শ্রেণীহীন সমাজ বা আদর্শ সাম্যবাদী সভ্যতার স্বপ্ন 

দেখেছিলেন, তা অন্তত সাম্যবাদী দেশগুলিতে পূর্ণ সত্য নয়। 

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সেদেশে সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিজেদের 
ব্যবধানের প্রাচীর সযত্বে রক্ষা করেন। পুরানো বুর্জোয়ার জায়গ! 

নেন বিশেষদলের ছোট বড় দলপতিরা | | 
অপরপক্ষে বিবেকানন্দ মনে করতেন বিভিন্ন শ্রেণী চিরকালই 

রয়েছে এবং থাকবে । কিন্তু প্রত্যেক শ্রেণীর (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, 

শৃড্র ) সদ্গুণগুলির সমন্বয়ে এক নৃতন আদর্শমমাজ করে তুলতে হবে। 
সুতরাং জগতের ইতিহাসে যতই বিভিন্ন শ্রেণীর সংগ্রাম কাহিনী থাকুক 
না কেন, বিবেকানন্দের লক্ষ্য সমন্বয় | 

ও ঁ গাঁ 

বৈশ্য যুগের বিশদ আলোচনায় আসবার আগে হ্বামীজী মনে 

করিয়ে দিয্পেছেন-“সমনটির জীবনে ব্যত্টির. জীবন, লমনটির সুখে ঝুরি 
সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া বাহির অস্তিত্বই অসম্ভব । এ অনন্ত মত্য--জগতের 
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মূল ভিত্তি।”১ “বিদ্কা। বুদ্ধি, ধন, জন, বল, বীর্ষ-_যাহ! কিছু প্রকৃতি 
আমাদের নিকট সঞ্চিত করেন, তাহ পুনর্বার সঞ্চারের জন্য ; একথ। 

মনে থাকে না-_গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনিই সর্বনাশের 
স্ত্রপাত ।”২ 

বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায় ও রাজশক্তিকে অর্থবলে নিয়ন্ত্রিত করতে 

বণিকের। সদাসচেষ্ট--এবং সেই সঙ্গে শ্রমজীবীদের শোষণ করে চির- 

পদদলিত রাখা তাদের স্থার্থ। তবু বণিক-সভ্যতার গুণের দিক হলো! 
বিশ্বমৈত্রীর প্রসার । “ 'বণিক কোন দেশে না যায় ? নিজে অজ্ঞ 

হইয়াও ব্যাপারের অনুরোধে একদেশের বিগ্যাবুদ্ধি কলা-কৌশল 
বণিক অন্যদেশে লইয়! যায় ।”৩ এইভাবেই বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি, 

বিদ্যা ও সম্পদ বিশ্বময় বিস্তারিত হয়। ইংরেজ আমলের বৈশ্যযুগেই 
ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে যোগন্থত্রে আবদ্ধ । 

সাধুভাষায় নিগৃঢ ব্যঙস্যষ্টিতে স্বামীজীর দক্ষতার একটু নমুনা এই 
বৈশ্ঠ মনোবৃত্তির বিশ্লেষণে লক্ষণীয় । ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্যের 
মূলে বিষ্া ও অন্ত্র। তার পরের যুগে এলো বৈশ্যের দল। 
তাদের বক্তব্য-_ “"*"অখগ্ডমণ্ডলাকান্বং ব্যাপ্ত, ষেন চরাচরং তোমর। 

বাহাকে বল, তিনিই এই মুদ্রারূপী অনস্ত শক্তিমান আমার হস্তে । 
দেখ ইহার কৃপায় আমিও সর্বশক্তিমান । হে ব্রাহ্মণ, তোমার তপ, 
জপ, বিগ্াবুদ্ধি__ইহারই প্রসাদে আমি এখনই ক্রয় করিব। হে 
মহারাজ, তোমার অস্ত্রশস্ত্র, তেজবীর্ব-_ইহার কুপায় আমার অভিমত 
সিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে ! এই যে অতিবিস্তৃত, অত্যুক্নত কারখানা- 
সকল দেখিতেছ, ইহারা আমার মধুক্রম ৷ এ দেখ; অসংখ্য মক্ষিকারগী 
শুর্ঘবর্গ__তাহাতে অনবরত মধুসঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু সে মধু পান 
করিবে কে? আমি। বথাকালে আমি পশ্চদ্দেশ হইতে সমস্ত মধু 
নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেছি 1৪ 

৯, ৯ বাণী ও রচন। : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৩৮ 
৩০ তদেয : পৃঃ ২৪৪ 

৪ তদেব : পৃঃ ২৩৯ 
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ভবিষ্যতে এই শৃত্রেরাই যে পৃথিবী পরিচালনার ভার গ্রহণ করবে, 
এ বিষয়ে স্বামীজী নিশ্চিন্ত হয়েই পরবতাঁ আলোচনায় শূত্রজাগরণ- 
প্রদঙ্গে উপনীত । শুত্রঘুগের বিশ্লেষণে স্বামীজী কয়েকটি মৌলিক 
চিন্তাশ্থত্র তুলে ধরেছেন-_ 

(ক) ইংরেজ-অধীনে ভারতবর্ষে আত্মনির্ভরতাহীন ভারতবাসী 
মাত্রই শৃত্র। 

(খ) ফুরোপে শুদ্রজাতির জাগরণের অন্তরায় বিশিষ্ট গুণসম্পন্ 
শৃদ্র ব৷ শ্রমিক কৃষক সহজেই অভিজাত সমাজে উন্নীত হয়ে নিজের 
সমাজ ত্যাগ করে। 

ভারতেও একদ। বেশ্ঠাপুত্র বশিষ্ট, নারদ, দাসীপুত্র সত্যকাম বা 
ধীবরজননীর পুত্র ব্যাস এ'র! ব্রাহ্গণত্বে উন্নীত হয়ে নিজের সমাজ 
ত্যাগ করেছিলেন। 

(গ) আধুনিক ভারতবর্ষে জন্মগত জাতিভেদের ফলে তথাকথিত 
নিম্নবর্ণের প্রতিভাবান ব্যক্তিরা নিজের সমাজের উন্নতিকল্পে 

আত্মনিয়োগ করেন। এর ফলে শৃত্র-জাগরণে সহায়তা হয় । 
(ঘ) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের মতো। বৈশ্ঠেরাও সমাজের সম্পদ পুজীভূত 

করে শুদ্র বা শ্রমিকদের অধিকার হরণে উদ্ত । “এই স্থানে এ শক্তির 
মৃত্যুবীজ উত্ত হইতেছে ।”১ 

(উ) স্বার্থরক্ষার জন্যই অন্যের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দেওয়! 
প্রয়োজন। আবার আপন স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে অপরের প্রতি বিদ্বেষও 
পৃথিবীর ইতিহাসে নানাদেশের উন্নতির কারণ। গ্রীস, রোম, আরব 
স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড জার্মানি, আমেরিকা প্রভৃতি সবদেশেরই 
আত্মরক্ষা ও আত্মোন্সতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিছন্দ্ী ইরান, কার্থেজ; 
কাফেন্র, মুর, স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রতি একাস্ত 
বিদ্বেষ তাদের উন্নতি ও সংহতির মূল। 

এক্ষেত্রে জাতিবিদ্বেষ ও শ্রেণীবিদ্বে--এ হুয়েরই বিশেষকেত্রে 
প্রয়োজনীয়তা ্বামীজী স্বীকার করেছেন।. তাই শুত্রপ্রসঙ্গে শ্রমিক, 

১ ১ বাণী ওয়ালা: ৬ খণ্ড: পৃঃ ২৪৩ 



৩৭৮ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

ও ধনপতিদের লড়াই এবং শুদ্রে ভারতের সঙ্গে বৈশ্য ইংরেজের লড়াই 
এই ছুই লড়াইয়েরই ব্যঞ্জন৷ স্বামীজীর বক্তব্যে পরিস্ফুট। 

ইংরেজের সঙ্গে এই সংঘাতমূলক মনোভাবের প্রয়োজনীয়তার 
সা বঙ্কিমও তীর বিখ্যাত “জাতিবৈর" নিবন্ধে লিখেছিলেন 
আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যত দিন ইংরেজের 

সমতুল্য না হই, ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতিবৈরিতার 
প্রভাব এমনই প্রবল থাকে । যতদিন জাতিবৈর আছে, ততদিন! 
প্রতিযোগিতা আছে ।...বিপক্ষের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা ঘটে-_- 
স্বপক্ষের সঙ্গে নহে। উন্নত শক্রু উন্নতির উদ্দীপক- উন্নত বন্ধু 
আলম্তের আশ্রয়। আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে 
আমাদিগের জাতিবৈর ঘটিয়াছে।”১ 

(চ) সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তির পদানত হওয়ার চেয়ে 
প্রজাতন্ত্রনিয়মিত রাজশক্তির পরাধীনতা আরো! ছুর্হ। তুলনীয় 

রোমান সম্রাটদের অধীন জাতিদের অবস্থা ও ভারতের অবস্থা 1২ 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরেজশাসন আত্মগৌরবঘোষণায় 
ব্যস্ত, সেইসঙ্গে ভারতবাসীর অন্তরে হীনমন্যতা সঞ্চারে সচেষ্ট। 
বিবেকানন্দ মনে করিয়ে দিয়েছেন এই বৃথা গৌরব-ঘোষণায় ইংরেজ 
শাসনের বিশেষ কোনে! সহায়তা হবে না। বরং ভারতবাসীর 
কল্যাণসাধনে অগ্রসর হলেই ইংল্যাপ্ডেরও কল্যাণ। 

বল! বাহুল্য, অর্থগুঢ় সংস্কৃতপ্রধান এই গগ্যরীতির আবরণ ভেদ 
করে আ্াতিবৈর ও শ্রেণীবৈরের যে ইঙ্গিত রয়েছে, তা সেকালের 
শ্বাসক সম্প্রদায়ের উপলব্ধি করার ক্ষমতা ছিল ন|। বর্তমান ভারতে' 
স্বামীঙ্গী যে কেবল ভারত-ইতিহাসের মননমূলক চর্চাই করেছেন তা 
ননব, প্রচ্ছন্নভাবে আমাদের ম্বাধীনতা-সংগ্রাম ও আসন্ন বৈশ্য-শূড্র- 
সংঘাতের কথাও ঘোষণ! করেছেন। 

চি বঙ্ধিযরচনাবলী ( ২য্স ) : সাহিত্যসংসদ সংস্করণ : চিপ 

8 বাণী ও রচন। : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪৫ . 



বিবেকানন্দের ভাঁরতচেতন। ও “বর্তমান ভারত: ৩৭৯ 

কিন্ত মার্কস্বাদী চিন্তাধারায় যে চিরম্তন বিপ্লবের (961009066 

ঢ২০$9100012) কথা রয়েছে, সে-জাতীয় কোনে। সিদ্ধান্ত স্বামীজীর 
রচনায় পাই না! শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শের সঙ্গে তার বৈদাস্তিক 
মননজাত বিশেষ অধিকারবর্জনের আদর্শের তুলন। চলে-_এই মাত্র ।১ 

সঃ মঃ ষঁ 

বর্তমান ভারতের শেষ পর্যায়ে এসে সমকালীন ভারতবাসীর 

মানসিক ছন্দে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সংঘাত উপলব্ধি করে 

বিবেকানন্দ জাতির নিজন্ব এঁতিহোব পুনধিচারে জাতিকে আহ্বান 
করেছেন। “বর্তমান ভারতে'র শেষ অনুচ্ছেদটি জাতীয়তাবাদী 

আন্দোলনের যুগে 'স্বদেশমন্ত্রের মর্যাদা লাভ করেছিল । “হে ভারত! 

ভুলিও না" শীর্ষক এই গগ্ভ অনুভূতির আগ্নেয় উত্তাপে এমন এক 
মহামন্দ্রধ্বনিসৌন্দ্য লাভ করেছে যার তুলনা বাংলাসাহিত্যে বিরল । 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পৰ আজ অতিক্রাস্ত। যথার্থ 
স্বাধীনতার যে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক রূপাস্তর আজও অপেক্ষিত। 

সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিক থেকে স্বামীজীর ওই স্বদেশমন্্ 
অনুধ্যানের সার্থকতা আজকের দিনে বিশেষভাবে স্মরণীয় । 

“শুদ্রত্ব সহিত শৃত্রের প্রাধান্'-সস্তাবনার কথা স্বামীজী নিশ্চিত 
জানতেন। ইতিহাসঅষ্টার সেই ক্রান্তদর্শী মন্তব্য এদেশে ও বিদেশে 
নানাভাবে সত্য হতে চলেছে । কিন্তু স্বামীজী বিশেষভাবে ভারতবর্ষ 

সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে একথাও বলেছিলেন, 'পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত 
সম্প্রদায় মাত্রেই এদেশে নিক্ষল হইবে ।” সেকথা একালের রাজনৈতিক 

১ এ প্রসন্ধে অধ্যাপিক1 সাত্বন৷ দাশগুঞ্চের বিবেকানন্দের সমাজদর্শন” 

গ্রন্থ, “বিবেকানন্দ শিলাম্মারক গ্রন্থে” প্রকাশিত লেখিকার ত্ধর্মের সমাজতাত্থিক 

বিচারে স্বামী বিবেকানন্দ”, “চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ গ্রন্থে লেখিকার “স্বামীজীর 
সমাজদূর্শনে রাষট্রনৈতিক ও অর্থ নৈতিক চিন্তা? ; ডঃ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়ের 
“দি ফিলর্জফি অফ ম্যানমেকিং' (105 21710500135 0 ঠ2 0210 ৪) 

গবেষণা প্রস্থ? এবং “ডিস্তানায়ক বিবেকানন্ধ' গ্রে স্বামী লোমেশ্বরামনের “নতুন 
পৃথিবীর . লন্ধানে ধার্কস্ ও বিবেকীনন্দ' প্রবন্ধ--কৌতুহনী পাঠকেরা আব 
দেখবেন .. 



৩৮০ - বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

দলগুলির সম্বন্ধেও প্রযোজ্য নয় কি? এ প্রশ্নও আজকের দিনে 

স্বাভাবিক যে, যে শ্রমজীবীদের যুগ আমরা আজ স্থাপন করতে চাই, 
তা কেবলমাত্র রাশিয়! চীন বা অন্য কোনো দেশের বিপ্লবের অনুকরণে 

হবে, না ভারতীয় ইতিহাসের প্রাণধর্মই স্বাভাবিক বিকাশের এই শ্রম- 
কেন্দ্রিক সভাতাকে সফল করে তুলবে? স্বামীজী তো বলেছেন-_ 
'এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম' ভাব ধর্ম | 

কিন্ত গণতন্ত্রী বা সমাজতন্ত্রী পাশ্চাত্যের কোনো দেশই ধর্মকে 
এতট। প্রাধান্য দেয় নি, বরং সমাজতম্ত্রী দেশের চিন্তাধারাম্স ধর্ম 

অনেকটা আফিমের নেশার মতো! পরিত্যজ্য। ধর্ম শব্দটির ব্যাখ্যা 

সম্বন্ধে আধুনিক মানুষের মনে স্বভাবতই সংশয় দেখ! দেয় । “মানব 
অন্তরের নিহিত পরিপুর্ণতার বিকাশসাধনই ধর্ম-_ম্বামীজীর এই 
সংজ্ঞ। জড়বাদী সভ্যতার কাছে স্বীকৃত নয়। 

স্বামীজী তার জীবনব্যাপী ভারত-সাধনায় উপনিষদ থেকে ধর্মের 

প্রধান প্রেরণারপে গ্রহণ করেছিলেন 'অভীঃ-মন্ত্র। তাই মানব- 

জীবনের সমস্ত পর্যায়ে তিনি ধর্মের প্রয়োগ দেখতে চেয়েছিলেন-__ 
+৬০91)68. 1700156 00106 006, 220056 16107911) 1006 0121 11) 

02 10012950106 01015 1) 61765 0৪৮6১) 00107 [70150 ০000০ 

০0৫6 00 701]. 26 015 1321: 2100 0106 1321012) 11. 0০ 7081016 

900 2) 006 00095600176 00901000217, আ100 002 510০1 

10061) 01386 212 0200131175 1519, 2100 10 006 50002105 

61786 21: 500051176,7১ | 

“বেদাস্তের তত্ব কেবল অরণ্যে বা! গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকবে ন। 

তাকে বাস্তবজীবনে কার্যকরী রূপ নিয়ে দেখা দিতে হবে বিচারাজয়ে, 
উপাসনাগারে, দরিদ্রের পর্ণকুটিরে, মংস্তজীবীর জাল ফেলায়, ছাত্রের 
অধ্য়নে 1” স্বামীজীর শ্রেষ্ঠ উপাস্ত ৫০৮০ ৪1] 030 03০ 0০০0: 

0. 211 1৪০০5*-সব 'জাতির দরিদ্রতমদের মধ্যে রয়েছেন যে 

নারায়ণ । তিনি নিশ্চিত বিশ্বাসী-_ “...[15 6৫808 ০ 
3 িগছতে হিতোছ। 09960 60 4125005 : 565 ঘ৫,15160 



বিবেকানন্দের ভারতচেতন। ও “বর্তমান ভারত' | ৩৮১ 

05 02101601100 ০061 ০৬০15095 1166) 0176 01৮ 111০, 006 

০011110% 1106) 01261801005] 116 2100 006 10105 115 

06 6%াঠে 1082002,৮১ “আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে গ্রামীণ, 

নাগরিক, জাতীয় জীবনে, এমন কি প্রত্যেক জাতির ঘরে ঘরে এই 
বেদাস্তের আদর্শ রূপায়িত কর! যায় ।”২ 

স্বামীজীর চিন্তাধারা! অনুসরণে বলা যায় প্রেম, শাস্তি ও সৌভ্রাত্রয 
যদি রাজনীতির লক্ষ্য হয়ে থাকে, ধর্মেরও কি সেই একই লক্ষ্য নয়? 
আসলে 'রাজনীতি'র নামে আমরা কি ধর্মনীতি'র কথাই বলি না? 
স্বামীজীর ধর্মচেতনা মানুষের নিবিড় আত্মপ্রত্যয়ের উদ্বোধনে । এই 

ধর্মবোধ শুধু ভারতের নয়, জগতের কল্যাণে অবশ্য প্রযোজ্য । যে ধর্ম 

শীল্ত্র ব| মহাপুরুষের নামাবলী ধারণ করে অর্থ, সম্পদ বা শোষণে 
মগ্ন তা কোনোকালেই ধর্ম নয়। ধর্মের বিকৃতিই আফিম হতে পারে, 
কিন্তু যে ধর্মের আহ্বানে বুদ্ধ, যীণ্ড। নানক, চৈতন্য বা রামকৃষ্ণের 
মতো সর্তত্যাগী অথচ বিশ্বপ্রেমিক মহামানবদের আবির্ভাব ঘটে, সে 

ধর্ম মানবচৈতন্তের সমস্ত শুভপ্রয়াসের প্রেরণাদ্দাতা । ধর্ম যদি 

আফিম হয়ে থাকে, তবে অবস্থাভেদে সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, 

অর্থনীতি, সমাজনীতি_-এ সবই আফিম হয়ে উঠতে পারে । ঘা কিছু 
আমাদের সত্যদৃষ্টির নিরপেক্ষতাকে আচ্ছন্ন করে তাই আফিম। 
ভাষাস্তরে স্বামীজী আমাদের সাবধান করতে চেয়েছিলেন অন্ধ 
পাশ্চাত্য অন্ভুকরণের আফিম সম্বন্ধে । 

'বর্তমান ভারতে'র শেষ স্তবকটিতে স্বামীজী ঘুরে ফিরে 'ভুলিও 
না” কথাটি ব্যবহার করেছেন। তিনি কি অনুমান করেছিলেন যে, 
একদিন ভারতবর্ষ ঠিক ওই কথাগুলিই ভুলতে বসবে! আশ্চর্য 
নয়! আমর! বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসেও আবার যে দ্বিগুণ বেগে 

পাশ্চাত্যের অশন, বসন সাহিত্য, শিল্প, 'হাচি ও কাশি' অনুকরণ 
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৭ গে প্রসজ্ধে “বিশ্ববিবেক' ছিতীয় সংস্করণে শ্রকাশিত ডঃ রবীম্্কুমার 
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করে সভ্যতার ধ্বজাধারী হতে চাইবো-_এ হয়তো ভার তূরদৃষ্টিতে 
দেখ। দিয়েছিল ! ূ 

প্রমথ চৌধুরী তার 'নানা চা” বইটিতে 'পূর্ব ও পশ্চিম? প্রবন্ধে 
তুলনামূলক আলোচনার শেষে মন্তব্য করেছেন__“বর্তমান ইউরোপের 

মনে প্রাচীন হিন্দুধর্মের ছোপ লাগবার কোন সম্ভাবন! নেই। ব্রহ্ম 
সত্য, জগৎ মিথা। একথা ইউরোপের কানে ঢুকবে না। বর্তমান 

ইউরোপের মেটেরিয়ালিজম্ই নবীন এশিয়ার মনকে মুগ্ধ করতে; 
পারে। কারণ এ মেটেরিয়ালিজম্ দার্শনিক মেটেরিয়ালিজ ম্ নয়, 
ব্যবহারিক মেটিরিয়াল্জিস্।” বাস্তবিক পাশ্চাত্যসভ্যতার ব্যবহারিক 

দিকটি আমাদের সহজেই মুগ্ধ করে। ফলে আমরা জড়বাদী 
চিন্তাধারার সীমাবদ্ধতার কথা সহজেই ভুলে যাই। অবশ্য ভারতীয় 
বৈরাগ্যধর্মের আদর্শ যে যুরোপকে একেবারেই স্পর্শ করে নি একথা 
বলা যায় না । কিন্তু সে তুলনায় পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রাধান্য ভারতে 

অনেক বেশী । 

ভুলিও না_তোমার নারীজাতির আদর্শ_স্বামীজীর এই 
সাবধানবাণী-প্রসঙ্গে এ যুগের নারীপ্রগতির কথ। সহজেই মনে জাগবে। 

যুরোগীয় সভ্যতায় নারীর যে সমানধর্ম হবার আকাতক্ষা! ত। ভারতীয় 

নারীজীবনে একহিসাবে বেশী পরিমাণেই সফল হয়েছে। তবু জায়! 
ও জননীরূপে যে নৈতিক পবিত্রতার আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়স্তীর 

নামোচ্চারণে স্বামীজী প্রকাশ করেছেন-_-সব দেশের নারীসমাজেই 
তা আকাজিক্ষিত। এদিক থেকে সাধারণভাবে আধুনিক মুরোপীয় 
সভ্যতা কতদূর অগ্রসর তা সন্দেহের বিষয়। বরং সমাজতান্ত্রিক 

দেশগুলিতে নারীজীবনের নিষ্ঠা ও শুচিতার মহিম। বেশী বলেই 
আমাদের ধারণ। ৷ দাম্পত্যজীবনের যে একনিষ্ অতন্দ্র সাধন! তার 
দ্বারাই ভবিষ্যৎ সম্তানের মাধ্যমে যে মঙ্গলময় সমাজন্ন্টি সম্ভব- একথা 
ভারতবর্ষের যুগধুগবন্দিতা ওই নারীত্রয়ের মাধ্যমে সুপ্রমাণিত ) তবু 

প্রশ্ন এই-__আমর| কি সে আদর্শে অবিচল থাকতে পেরেছি? .. 
'উপাস্ত উমানাথ সর্বত্যাশী শঙ্গর'-_ভারতের আদর্শ গৃহী ও 
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আদর্শ সন্ন্যাসী । কিন্তু তিনি পর্বত্যাগী। ধারা সর্যমানদের অক্প- 
বন্ত্রের অধিকারগত সাম্যের জন্য আত্মসুখ বিসর্জন দেন তাদের ত্যাগ 
যেমন মহিমান্বিত, তেমনি আবার ধীরা মানবচিস্তার সব্োচ্চদত্যের 
জন্য সর্বন্যত্যাগ করেন তাদের ত্যাগও পরম শ্রদ্ধার সামগ্রী। 

স্বামীজীই তো! ভারতের একটি কুকুর পর্যন্ত যতদিন অতুক্ত থাকবে 
ততদিন মুক্তির সামান্যতম আকাজ্ষাও বিসর্জন দিয়েছিলেন । 
দুরারোগ্য কর্কটরোগে মৃত্যুশয্যায় শয়ান শ্রীরামকৃষ্ণ মানবের অধ্যাত্ম- 
কল্যাণের জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার অমৃতবাণী বিতরণ 
করে তার শিবজ্ঞানে জীবসেবারপ মহাযজ্জে পূর্ণাহুতি দিয়ে গেছেন। 

বিবাহ, ধনসম্পদ, ইন্দ্িয়ন্খ আজকের ব্যক্তিম্বাতন্ত্যপ্রধান 

ভারতবর্ষে এ সবই প্রধানত আত্মসরৃত্ঘতার প্রয়োজনে । এককালের 

ভারতবর্ষ পমাজকেন্দ্রিক ছিল, সে সমাজের ভঙ্কুরদশায় বিচ্ছিন্ন 
ব্যক্তিত্বের অভিমান ও যন্ত্রণা-_ছুইই. সমাজের চারদিকে ক্রমে স্পষ্ট 

হয়ে উঠছে। অতিরিক্ত সামাজিক নিগীড়ন আন উৎকেন্দ্রিক 

ব্যক্তিসত্তার যথেচ্ছাচার-_এ দুয়ের মধ্যবর্তী কোনো পন্থা নিশ্চয় আজ 

আমাদের প্রয়োজন। ন্বামীজীর ভাষায় “ন্বার্থই স্থার্থত্যাগের 
শিক্ষক ।” ইক্দ্রিয়স্থখের জন্যই চাই পরিমিত ইন্্িয়্চা। আবার 

ইন্দ্রিয়াতীত সত্যের জন্য চাই ইন্ড্রিযমগ্রতার অবসান । 

ভারতের লক্ষ্য ছিল পরমসত্যের অভিমুখী। তাই জীবনযাপনকে 

আমরা উপায় বলে জেনেছি । এখনে উদ্দেশ্য বলে মনে করি নি। 
বিবাহের প্রয়োজন তাই কল্যাণের আবির্ভাব কামনায় । কুমার- 
সম্ভবের পটভূমিকা গৌরীর তপস্যা । ভারতের আদর্শ গৃহী, আদর্শ 
প্রেমিক উমানাথ শঙ্কর তাই সধন্বতাগ্ী। সংসার বা সন্ন্যাস-_কিছুই 
এ ভারতে বৈরাগোর বাইরে নয়। ৪মর্থ পদ, দেহন্ুথ-_এদের যে 
দাস হয়েছে সত্য তার কাছে স্বতঃই আবৃত । সে আবরণ যতই 

হিরগ্নয় হোক, তাকে অপাবৃত না করে আমাদের যুক্তি নেই। 

“তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্তা_ন্বামীজীর এই 
নির্দেশবাণী-ই :কি. শত শত বিগ্রবীর অন্তরে. সেষগে প্রেরণার, আগুন, 
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জ্বালিয়ে তোলে নি? কিন্তু এ আহ্বান শুধু শ্বদেশজননীর উদ্দেশে 
আত্মদানের আহ্বানই নয়, পরমসত্যের জন্য আমর! যে সবাই জ্ঞাত বা 

অজ্ঞাতসারে অগ্রসর হয়ে চলেছি-_-এ শুধু সেই কথাটি আমাদের 
অস্তরে ধ্বনিত করে দেওয়া । মহাবলি ছাড়া মহাপুজা সম্পন্ন হয় না। 
তাই জীবনের চরম উত্তর লাভের জন্য আমরা বিধাতার নিগৃঢ 
অভিপ্রায়েই আত্মোৎসর্গের জন্য নির্বাচিত। অর্থাৎ বলিপ্রদত্ত | 

“জীবনের যতো! মহত্তম উপলব্ষি--তারা সব কি বেদনার পাত্র 
তিক্ততম রসে পূর্ণ হয়ে ওঠার মুহূর্তেই ধরা দেয় নি? সর্বরিক্ততার, 
বুক-ভাঙা কান্নার মুহুর্তেই কি আমরা প্রেমের বিজয়ীমৃত্তিতে 
পরমতমের দর্শন লাভ করি নি ?”১ 

'নীচজাতি, মূর্খ, দরিব্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথরা_তার! যে আমাদেরই 
রক্ত, আমাদেরই ভাই-_-একথ! যে বিবেকানন্দ উচ্চারণ করেছিলেন 

তিনি কোনো সমাজসংস্কারক। রাজনৈতিক প্রবক্তা বা উচ্চমঞ্চের 

দেশনেতা! নন। তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বলেই সমাজের সর্বস্তরে 
মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশতে পেরেছেন এবং আসমুদ্র হিমাচল 
পদব্রজে পরিক্রমান্তে রাজার প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের পর্ণকুটিরে পর্যস্ত 
ভারতের সত্য পরিচয় উপলব্ধি করেছেন। শ্রেণীহীন সমাজপ্রতিষ্ঠার 
স্বপ্ন ধারা দেখেন, তারাও সাম্যবাদী সমাজে নেতা বা পরিচালকগোষ্ঠীর 
ভূমিকায় এসে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়েন। বেদাস্তবাদী বিবেকানন্দ 
মানুষের সর্বপ্রকার 01111856 বা বিশেষ অধিকারভোগের বিরোধী । 

আর একথাও তিনি নিশ্চিত জানতেন যে, তথাকথিত উচ্চব্ণদের শৃহ্য 
৮ হওয়ার দিন সমাগত | 

&. দরিদ্রনারায়ণের পুজারী বিবেকানন্দ ভারতেন্ন ভবিষ্যৎ কী 

সী দি নিয়ে ছবি মতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেকথা ভারত- 
ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনে প্রমাণিত হতে চলেছে । আজ আর এ বিষয়ে 
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55465 [ অঙ্থবাদ : লেখককৃত ] এ রচন্াটি মূলত যী? বাণী, 
নিবেদিতার লেখনীতে মংহত কাব্যক্প লাভ করেছে মাত্র 



বিবেকানন্দের ভারতচেতন। ও “বর্তমান ভারত" ৩৮৫ 

কোনে সংশয়েরই কারণ নেই যে, আসন্ন নেতৃত্বের জন্য, নৃতন ভারত: 
স্থির জন্য প্রয়োজন শ্রমিক ও কৃষকের অভ্যুর্থান। কিন্তু শ্রমের 
সার্থকতা কোনখানে ? জীবনের লক্ষ্য কোন পথে? অন্নবস্ত্ 

শিক্ষার সাম্য শেষ অবধি মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করবে কোন আত্মিক 
অধিকারে? একদিকে স্বামীজী আমাদের মনে রাখতে বলেছেন-_ 
“তোমার সমাজ যে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্রা- জীবের মধ্যে সেই 
অনন্ত সত্যের প্রতিফলন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, আর একদিকে 

তার কণ্ঠে উচ্চারিত নব ভারতের মন্ত্রবাণী__'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে 1, 
£গুরুজীর জয় হোক !) 

শিখ খালসা সৈনিকের এ উৎসাহবাণী ও রণসঙ্কেত তার অধ্যাত্ম 
আদর্শেরই বিজয়বার্তা। ভারতের নবযুগে সাধারণ মানুষের 
নেতৃবৃন্দের আত্মত্যাগ, কর্মকুশলতা, নেতৃত্বের সঙ্গে প্রয়োজন এ 
আধ্যাত্মিক চরিত্রশক্তিতে অটলপ্রতিষ্ঠা । 

প্রীরামকৃঞ্জদেব বলতেন, “ভগবান লাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য |? 

মে ভগবান ব ব্রহ্মতত্বকে বিবেকানন্দ ছাত্রের অধায়নে, শ্রমিকের 
কর্মপ্রেরণায়, গৃহীর সংসারসাধনায়, যোগীর গুহানিহিত ধ্যান- 
তন্ময়তায় সর্বত্র স্গরিত করতে চেয়েছিলেন। অধ্যাত্মলক্ষ্যহীন 
সাম্যবাদী প্রেরণার অন্ত্ঘন্দ-বিধ্বস্ত রূপ দেশে বিদেশে আজ প্রত্যক্ষ 

প্রমাণের বিষয়। বিবেকানন্দের ভারতবর্ষ তার দরিদ্র; মূর্খ, অজ্ঞ, 
সব শ্রেমীর মানুষকে মহত্তম সত্যের আলোকে অভিষিক্ত করে এই 
বাণীই ঘোষণা! করবে--“ওয়াহ গুরু কী কতে?। 

৫ 



ভ্রমণকথ। ঃ পরিত্রাজক 

উদ্বোধন" পত্রিকা প্রকাশের মাস ছুয়েক পরে স্বামীজী দ্বিতীয়বার 

আমেরিকা-যুরোপ-পরিক্রমারত। মনপ্রাণ পড়ে আছে ভারতের 
কর্মপদ্ধতির উপর-_নানাজনকে নান। ভার দিয়ে এসেছেন_-তার 

মধ্যে স্বামী ত্রিগুণাতীত (সারদা ) মহারাজের উপর উদ্বোধন" 
পত্রিকার দায়িত্ব । পত্রযোগে বাংল! ও ইংরেজী পত্র-পত্রিকা-সম্বন্ধে: 
তার নির্দশে আসে । এইকালের তেমনি এক নির্দেশ__“সারদা। বলে, ' 
কাগজ চলে না ।""'আমার ভ্রমণবৃত্তাস্ত খুব 80217056 ( বিজ্ঞাপন ) 

ক'রে ছাপাক দিকি-__গড় গড় করে 58190161 (গ্রাহক ) হবে। 

থালি ভটচায্যিগিরি তিন ভাগ দিলে কি লোকে পছন্দ করে !"১ 

নিজের রচনাশক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট আত্মবিশ্বীস না থাকলে এ জাতীয় 

নির্দেশ কেউ দিতে পারেন না । বর্তমান ভারতে'র ছুরহ ভাষা ও 

চিন্তনের খুব কাছাকাছি সৌন্দ্যতন্ময় কবিহৃদয়ের ্যচ্ছ প্রকাশভঙ্গীর 
সাবলীলতা নিয়ে দেখা দিল স্বামীজীর “বিলাতযাত্রীর পত্র-_পরে ঘা 

পরিব্রাজক" নামে রপান্তরিত। মূলত পত্রাকারে রচিত হলেও 
বিশ্বসভ্যতার প্রাঙ্গণে পরিক্রমারত বিবেকানন্দমানস কীভাবে 

সমকালীন জগৎ ও জীবনের মর্মপরিচয় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে, 

১ িদ্বোধনে'র আধিক সমস্তাগ্রসঙগে স্বামীজী এই পত্রে আরো লিখছেন-_ 
“যাহোক কাগজটার উপর খুব নজর রাখবে। মনে জেনে! ষে, আমি গেছি। 

এই বুঝে স্বাধীনভাবে তোমর1 কাজ কর। টাকাকড়ি বিদ্াবুদধি, সমস্ত দাদার 
ভরমা”' হইলেই সর্বনাশ আর কি! কাগজটার পর্যস্ত টাক! আনব। আবার 
লেখাও আমার সব_-তোমরা কি করবে 1...একটা পয়সা জানবার কেউ নেই, 
একটা প্রচার করবার কেউ নেই, একটা বিষয় রক্ষা করবার বুদ্ধি কারু নেই। 
এক লাইন লিখবার ...*"*ক্ষমতা কারুর নাই--সব খামক! মহাপুরুষ ।...আমি 
কাজ চাই। মরবার আগে দেখতে চাই যে, আজীবন কষ্ট করে যা খাড়া 
করেছি, তা একরকম চলছে।” বাণী ও রচনা :৮ম খণ্ড: পৃঃ ৬৩: ১০ই 
আগস্ট, ১৮৯৯ তারিখে লেখা চিঠি। . | 



ভ্রণকথ। : পরিত্রাজক ৩৮৭ 

তার অভিনব দৃষ্টান্ত এই 'পরিব্রজক' সমকালীন পাঠকসমাজে 
কতথানি বিপুল আগ্রহ সঞ্চার করেছিল, তা৷ সহজেই অনুমেয় । 

প্রথমবারের বিদেশযাত্রায় যে নবীন উৎসাহে পাশ্চাত্যসভ্যতার 

বিপুল কর্মবেগ স্বামীজীকে মুগ্ধ করেছিল, দ্বিতীয়বারের যাত্রায় সে 
মুগ্ধতা কেটে গিয়ে নিরপেক্ষ বিচারের প্রশাস্ত মনন প্রাধান্য পেয়েছে । 
পাশ্চাত্যের সহম্র গুণের প্রশংসাসত্বেও ভারতীয় আদর্শের মানদণ্ডে 

এখন বিশ্বসভ্যতার সার্থকতাবিচার। 

পরিত্রাজকে'র পূর্বনাম “বিলাতঘাত্রীর পত্র'। নামটি সাধারণ 

হলেও গ্রন্থের বিষয়বস্তুর উপযোগী ছিল। 'পরিব্রাজক' নামকরণের 
সঙ্গে যে ভারতভ্রমণরত সর্বত্যাগ্গী সন্ন্যাসীর দগুধারী মূত্তি আমাদের 
কল্পনালোকে দেখ! দেয়, তার সঙ্গে জাহাজযোগে ভ্রমণকারী বিলিতি 

পোশাকপর! বিবেকানন্দের বাহাত কোনো মিল নেই। কিন্ত গ্রস্থারস্তেই 
সন্ন্যাসীর ভক্তি ও বৈরাগ্যমণ্ডিত হৃদয়টি প্রকাশিত-_স্বামীজী ! ও 
নমো নারায়ণায়-_'মোকারটা হৃবীকেশী ঢডে উদাত্ত কোরে নিও 
ভায়া।” এর একটু পরেই লিখেছেন-_-“রাম কহে। ! কোথায় তোমার 
সাতদিন সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা দেবো, তাতে কত রঙ চঙ মসলা বাণিশ 
থাকবে, কত কাব্যরস ইত্যাদি, আর কি না আবল তাবল বকচি। 

ফলকথা, মায়ার ছালটি ছাড়িয়ে ব্রদ্ষফলটি খাবার চেষ্টা চিরকাল কর! 

গেছে। এখন খপ করে স্বভাবের সৌন্দর্যবোধ কোথা পাই বল।” 

বৈদাস্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর সহজাত নিরাসক্তি এখানে সুক্ষ হাম্যরসের 
আভাসে পরিস্ষুট। এই নিরালক্ত দৃষ্টি 'পরিব্রাজকে'র সধত্র জীবনের 
পরিহাসদীপ্ত মণি-মাণিক্য অনুসন্ধান করে ফিরেছে । তবু প্রাণের 
গভীরে রয়েছে ভারতসংস্কৃতির যুগধুগাস্তবাহী অধ্যাত্মচেতনার এঁতিহ 
_+সে গঙ্গাজলগ্রীতি, গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গ্যবারির বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শ ৮ 
_-তাই পরিব্রাজক ভারতের সাধনার বাণী বহন করে চলেছেন ; 
আর দেশবাসীর উদ্দেশে জগতের বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংবাদ 

সরলতম ভাষায় বিতরণ করেছেন। হুগলী নদীতে চড়া পড়ার 
ইতিহাস, জাহাজ-শিল্পের ক্রেমবিকর্তন। দিংহল ও রৌদ্ধধর্ম, এভেনের 



, ৩৮৮. বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিতা 

ইতিবৃত্ব, আরব ও মিশরীসভ্যতার কাহিনী, নৃতাত্বিক আলোচনা, 
প্রাচীন দক্ষিণ ভারত (পণ্ট ) ও মিশরের সম্ভাব্য যোগাযোগ, বাবিল, 

সভ্যতা, ইছদীধর্ম ও বাইবেল; যীনুধুষ্টের এঁতিহাসিকতা প্রভৃতি 
বিচিত্র বিষয়ের বুদ্ধিদীপ্ত নিপুণ বর্ণনায় সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে এই 
জ্ঞানভিক্ষুর সজীব আগ্রহ আমাদের মুগ্ধ করে। সেই সঙ্গে একথাও 

মনে হয়, আধুনিক কালের পণ্ডিতমগ্ুলী সাধারণ মানুষের মধ্যে 
জ্ঞানবিস্তারের জন্য আলোচনায় এই সহজ ভঙ্গীটি গ্রহণ করলে বাংলা 
সাহিত্য কতো সমৃদ্ধ হতে পারে। | 

বিবেকানন্দমনীষাপ্রসঙ্গে একটি কথ। স্মরণীয় । বিশ্ববিষ্ভালয়ের 

পড়াশুনো তার আ্লাতকপর্ব (বি. এ. ) অবধি । কিন্তু সমস্ত জীবনই 
তিনি নানা বিষয়ক জ্ঞানের প্রতি আগ্রহশীল | বক্তৃতা ও সেবাধর্মের 

সহত্ত ব্যস্তত1 সত্বেও বখনই অবসর পেয়েছেন স্বামীজী তার জ্ঞানের 
ভাগডারটি নানাভাবে সমুদ্ধ করে তুলেছেন। “পরিব্রাজক? বা প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যে অতি সহজকথায় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সাহিত্যের 

বিবরণ থাকায় এমন কথা মনে করার কারণ নেই যে বিষয়গুলিও 

জলবৎ। বরং যে কোনে! একটি আলোচনার আন্ুপুধিক উপস্থাপনা- 
টুক অনুধাবন করলে দেখা যাবে বহুদিনের সঞ্চিত পঠন ও মননের, 
সমাবেশেই এমন বিস্তৃত অথচ গভীর আলোচনাভঙ্গী সম্ভবপর | 

উদাহরণস্বরূপ ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে দাক্ষিণাত্যের বিশিষ্ট 
ভূমিকা! সম্বন্ধে স্বামীজীর একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করি-_-“আবার এই 
দক্ষিণ মুলুক, মুসলমান রাজত্বের সময় এবং তার কতদিন আগে 
থেকেও হিন্দুধর্ম বাঁচিয়ে রেখেছে । এই দক্ষিণ মুলুকেই-_-সামনে 

টিকি, নারকেল-তেলখেকোজাত--শঙ্করাচার্ধের জন্ম; এই দেশেই 

রামান্ুজ জন্মেছিলেন; এই মধ্বমুনির জন্মভূমি । এ দেরই পায়ের 
নিচে বর্তমান হিন্দুধর্ম । তোমাদের চৈতন্সন্প্রদায় ও-মধ্বসন্প্রদায়ের* 
শাখামাত্র ;.এ শঙ্করের প্রতিধ্বনি কবীর, দাহ, নানক, রাম সলেহী, 
গরস্কৃতি সকলেই$..: রামামুজের শিত্বসন্প্রদায় অযোধ্যা প্রভৃতি 

১ আনিরয়ে একালের পণ্তিতেরা একমত হবেন ন|। 



ভ্রণকথণ : পরিব্রাজক ২৩৮৯ 

দখল করে বসে আছে । এই দক্ষিণ দেশেই-_যখন উত্তর ভারতবাসী 
“'আল্লা হু আকবর, দীন দীন' শব্দের সামনে ভয়ে ধনরত্ব ঠাকুর 
দেবত। স্ত্ীপুত্র ফেলে ঝোড়ে জঙ্গলে লুকুচ্ছিল, [ তখন ] রাজচক্রবর্তী 

বিষ্ভানগরাধিপের অচল সিংহাসন প্রতিষ্টিত ছিল। এই দক্ষিণদেশেই 
সেই অদ্ভুত সায়ণের জন্ম--ধার বযবনবিজয়ী বাহুবলে বুক্ধরাজের 
সিংহাসন, মন্ত্রণায় বিদ্যানগর সাম্রাজ্য, নরমার্গে দাক্ষিণাত্যের স্খ- 
স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষিত ছিল, ধার অমানব প্রতিভা ও অলৌকিক পরিশ্রমের 
কলম্বরূপ সমগ্র বেদরাশির টীকা, ধার আশ্চর্য ত্যাগ বৈরাগ্য ও 

গবেষণার কলম্বরূপ 'পঞ্চদশী' গ্রন্থ সেই সন্ন্যাসী বিষ্ভারণ্যমুনি সায়ণের 
এই জন্মভূমি। মাব্রাজ সেই “তামিল' জাতির আবাস, যাদের 
সভ্যতা সর্বপ্রাচীন, যাদের স্ুমের নামক শাখা “ইউক্রেটিস'-তীরে 
প্রকাণ্ড সভ্যতাবিস্তার--অতি প্রাচীনকালে করেছিল, যাদের 

জ্যোতিষ, ধর্মকথা, নীতি, আচার বিচার প্রভৃতি আসিরি বাবিলি 

সভ্যতার ভিত্তি, যাদের পুরাণসংগ্রহ বাইবেলের মূল, যাদের আর 
এক শাখা মলবর উপকূল হয়ে অন্ভুত মিসরি সভ্যতার স্থষ্টি করেছিল, 
যাদের কাছে আমরা অনেক বিষয়ে খণী। এদেরই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 

মন্দির দাক্ষিণাত্যে বীরশৈব বা বীর-বৈষুব সম্প্রদায়ের জয় ঘোষণা 
করছে। এই যে এতবড় বৈষ্বধর্ম__এও এই “তামিল' নীচবংশোদ্ভূত 

শঠকোপ হ'তে উৎপন্ন, যিনি বিক্রয় স্ুর্পং স চচার যোগী' এই 
তামিল আলওয়াড় বা ভক্তগণ এখনও সমগ্র বৈষ্ব সম্প্রদায়ের পুজ্য 

হয়ে রয়েছেন। এখনও এদেশে বেদাস্তের দ্বৈত, বিশিষ্ট বা অদ্বৈত 
সমন্ত মতের যেমন চর্চা, তেমন আর কুত্রাপি নাই। এখনও ধর্মের 
অনুরাগ এদেশে ষত প্রবল ; তেমন আর কোথাও নাই ।”৯ 

পরিত্রাজকজীবনে স্বামীজী দাক্ষিণাত্যের মাদ্রাজ-অঞ্চলের যুবকদের 

কাছেই আনুগত্য ও সমর্থন সবচেয়ে বেশি পেয়েছিলেন । ভারতীয় 
সভ্যতার ইতিহাসে দ্রাবিড় সভ্যতার বিশেষ ভূমিক! সম্বন্ধে তার 
সচেতনত। যেমন এঁতিহাসিক দৃষ্টির ফল তেমনি দাক্ষিণাত্য পরিক্রমা 

১ ধাবী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ৮৪-৮৫ 



৩৯৬ বিবেকানন্দ ও বাংলালাহিত্য 

কালে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারও সঞ্চয় । উত্তরকালে মায়াবতী অদ্বৈত 

আশ্রমে তিনি আর্য ও তামিল ( /152175 2120 72100111915 )৯ 

নামে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তাতে পাশ্চাত্য রাজনীতিবিদ্ 
পণ্ডিতদের ভারতে আর্ধ ও দ্রাবিড় সভ্যতার সংঘাত সম্বন্ধে কাল্পনিক 

মতবাদের নিরসনই তার লক্ষ্য। দ্রাবিড় সভ্যতার সর্বপ্রাচীন সুত্র 
তামিল সভ্যতা সম্বন্ধে স্বামীজীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী তার অথণ্ড ভারত- 
চেতনায় সার্থক নিদর্শন । উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটিতে ভারত ও বিশ্বসভ্যতায়, 
তামিলদের দান এবং সামগ্রিকভাবে ভারতের অন্তরেতিহাসে তামিল 
সভ্যতার বিশিষ্ট ভূমিকার কথা কতো সংহত আকারে কী বিপুল 
তথ্যরাশি ধারণ করে আছে, সেইটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 

আজীবন জ্ঞানচ্চায় উৎসাহী এই তাপসের পঠনরীতি সম্বন্ধে 
একটি ঘটন! এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ৷ পরিব্রাজক বিবেকানন্দ তখন 

মীরাটে। নানা যোগাযোগে তার তপস্বী গুরুভাইদের মধ্যে আরো 

ছজন সেখানে এসে মিলেছেন। *স্বামীজীর অভিপ্রায়ানুসারে এ 

সময়ে স্বামী অথণ্ডানন্দ প্রতিদিন স্থানীয় পুস্তকাগার হইতে স্যার জন্ 
লাবকের গ্রস্থাবলীর এক এক খণ্ড লইয়া আমিতেন, এবং পরদিবসই 

ফেরত দিয়া বলিতেন যে, এ গ্রন্থ স্বামীজীর পড়া হইয়া গিয়াছে । 

গ্রন্থাগারিক ইহা বিশ্বাস করিতেন না, এবং ভাবিতেন ইহা লোক- 

দেখানো পড়ার ভানমাত্র। ইহা! জানিতে পারিয়! স্বামীজী স্বয়ং 

একদিন পুস্তকাগারে উপস্থিত হইয়। গ্রস্থাগারিককে বলিলেন, “মহাশয়, 
আমি সব কয়খানি বই-ই আয়ত্ত করেছি। আপনার সন্দেহ হলে 
আপনি যে কোন বই থেকে বে কোন প্রশ্ন করে দেখতে পারেন 1” 

তখন কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া এবং সমুচিত উত্তর পাইয়া গ্রস্থাগারিক 
বুঝিলেন, তিনি ভুল করিয়াছিলেন । ইহাতে তাহার আশ্চর্যের সীমা 

রহিল না_ইহাও কি সম্ভব? পরে অথণ্তানন্দজী এই বিষয়ে প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন, “ন্বামীজী, এ আপনি কি করে করলেন ?” তাহাতে 
খ্বামীজী উত্তর দিয়াছিলেন। “আমি কখনও কোনে! বই প্রতিটি শব্দ 

১. বাণী ও রচন। : «ম খণ্ড : পৃঃ ৩৭৭ 3 বর্তমান লেখকরুত অনুবাদ । 



ধরে পড়ি না। আমি গোটা একটা বাক্য ধরে পড়ি, এয়ন কি, 

একটা প্যারা ধরেও পড়ে যাই যেমন নাকি-ছবির কলের সামনে 
একসঙ্গে একথানি বনু বর্ণের চিত্র ভেসে ওঠে ।”১ স্বামীজীর জীবনে 
এনসাইক্লোপিডিয়। পাঠের ব্যাপারেও অনুরূপ ঘটনার নজির মেলে । 

এই বিস্তৃত অধ্যয়নের ফলে বিশ্বসভ্যতার তুলনামূলক এক 
চিত্রধারা ন্বামীজীর “বর্তমান ভারত? পরিব্রাজক” 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য? 

সব গ্রম্থেই লক্ষণীয় । “বর্তমান সমস্যা? প্রবন্ধে তার বিখ্যাত সিদ্ধান্ত 
'এবার কেন্দ্র ভারতবর্-_-এই বিশ্বসভ্যতার তুলনামূলক বিচারের মূল 
কেন্দ্র। ভারতের আদর্শগত সমুজ্চমহিমার পাশাপাশি বর্তমান 
পতনের গভীরতার আলোচনা থেকে স্বামীজী কিন্তু নৈরাশ্য পোষণ 

করেন নি কখনো--বরং ভারতমহিমার অভ্যুদয় সম্বন্ধে তার আস্থা! 
প্রবলতর হয়েছে । একি শুধু পরাধীন জাতির মানস-প্রতিক্রিয়া 
অথবা অধ্যাত্মদিব্যৃষ্টির অমোঘ সত্যলাভ--ভবিষ্বৎ ইতিহাসই তার 
উত্তর দেবে। আপাতত রাশিয়া ও চীনে গণজাগরণ সম্বন্ধে তার 

ভবিষ্যদ্বাণীর কথ। আমর! মনে রাখতে পারি । 
হা ধী নঃ 

ত্রমণকাহিনীর কাছে পাঠকের দাবি লেখকের চোখে দেখা ও 
অদেখা জগতের সৌন্দর্য দর্শন। বিবেকানন্দের সৌন্দর্যদৃষ্টির শেষ 
উদ্দাহরণরূপে “পরিব্রাজক” বিশেষভাবে স্মরণীয় । “মায়ার ছালটি 
ছাড়িয়ে ব্রহ্মকল খাওয়ার্”২ কথা বললেও বহুরূপে পরমসত্যের 

প্রকাশ যিনি দেখেছেন তার দৃষ্টিতে বাংলার সজল শ্যামলিমা, নদী 
ও সমুক্রের তরঙ্গিত শোভা, দেশ দেশাস্তরের রূপ ও রীতি-_-এ সব 

কিছুই আপন স্পর্শ রেখে গেছে। 
“হ্ৃফীকেশের গঙ্গার “নির্মল নীলাভ”৩ কাস্তি বা অনস্তশষ্প- 

স্টামলা সহস্র অ্তরোতত্বিনীমাল্যধারিণী”৪ বাংলার জলময়রূপ বা 

সবুজের হাজারো! রকমারি ভেদের কথা “বাংল! গর চলতি রূপ ও 

১ যুগনায়ক বিবেকানন্দ : ১ম খণ্ড: স্বামী গম্ভীরানন্দ : পৃঃ ২৯৬৯৭ 
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৩৯২ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

ব্বামী বিবেকানন্দ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে'। স্বামীজীর সৌন্দর্য- 
চেতনার আরো! একটি উদাহরণ আমরা! মনে করতে পারি। যেমন 
ধরুন, স্বামীজীর জাহাজ যখন বঙ্গোপসাগরে এসে পড়ল তখন যেন 

জাহাজের ডেকের উপর দাড়িয়ে স্বামীজী তার পার্বর্তা কাউকেই 
বলছেন-_“কি সুন্দর! সামনে যতদুর দৃষ্টি যায় ঘন নীল জল 
তরঙ্গায়িত, ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচ্চে। পেছনে. 

আমাদের গঙ্গাজল, সেই বিভূতিভূষণা, সেই 'গঙ্গাফেনসিতা জটা : 
পশুপতেঃ'। সে জল অপেক্ষাকৃত স্থির। সামনে মধ্যবতাঁ রেখা । : 
এ সাদা জল শেষ হয়ে গেল। এবার থালি নীলামু, সামনে পেছনে 
আশে পাশে খালি নীল নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, 

নীললকান্ত অঙ্গ-আভা, নীল পট্টবাস পরিধান। কোটি কোটি অনুর 
দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়েছিল; আজ তাদের সুযোগ, আজ 
তাদের বরুণ সহায়; পবনদেব সাধী ; মহাগর্জন বিকট হুঙ্কার, ফেনময় 
অট্টহাস, দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণতাগুবে মত্ত হয়েছে !”১ 

সমুত্রযাত্রায় রঙের পরিবর্তনের খেল! দেখে ধারা মুগ্ধ হয়েছেন, 
স্বামীজীর এ বর্ণন। তাদের কাছে যেমন পরিচিত ছবির অন্তরালে 
অপরিচিতের উন্মোচন বলে মনে হবে, তেমনি ধারা সমুদ্রে কখনো 

যান নি তারাও সমুদ্রের বিশাল আলোড়নের শব্দ ও বণচ্ছটায় 
স্তম্ভিত হবেন। 

রঙের নেশায় বিবেকানন্দের সৌন্দর্যচেতনা! যে কী গভীরে ডুব 
দিয়েছে তার সের! উদাহরণ গঙ্গাতীরে বঙ্গভূমির শ্যামলিম! বর্ণনাচ্ছলে 
স্বামীজী যখন লিখছেন-_-“বলি, রডের নেশা ধরেছে কখন কি,_যে 

রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে 
অনাহারে মরে?” শ্রেষ্ঠ শিল্পীর তুলিটি এ নেশার স্পর্শ পেলে ধন্য 
মনে করবে। 

শিল্পরসিক ন্বামীজী যখন ফরাসি ও জার্মান শিল্পচেতনার ভুলনা- 

ূ 9 বাণী ও রচন। : ৬ষ্ঠ : পৃ: ৬৫ 
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ভ্রমণকৃথ! : পরিব্রাজক ৩৯৩ 

মূলক ছবি জাকছেন, তখনও তার সৌন্দর্যপ্রিয় মনটির স্মতংক্ক্ 
প্রকাশ--“কৃষ্ণকেশ, অপেক্ষাকৃত খর্বকায়, শিল্পপ্রাণ, বিলাসপ্রিয়, 
অতি সুসভ্য ফরাসীর শিল্পবিন্তাস; আর এক দিকে হিরণ্যকেশ, 

দীর্ঘাকার, দিউআাগ জার্মানির স্ুলহস্তাবলেপ ।."'করাসীর বলবিশ্যানও 
যেন রূপপুর্ণ ; জার্মানির রূপবিকাশচেষ্টাও বিভীষণ। করাসী 

প্রতিভার মুখমণ্ডল ক্রোধাক্ত হলেও সুন্দর ; জার্মান প্রতিভার মধুর 

হাস্তবিমপ্ডিত আননও যেন ভয়ঙ্কর। করাসীর সভ্যতা ন্নায়ুময়; 
কপ্পুরের মতৌ-_কন্তুরীর মতো! এক মুহুর্তে উড়ে ঘর-দোর ভরিয়ে 

দেয়; জার্মান সভ্যতা পেশীময়, সীসার মতো- পারার মতে। ভারি, 
যেখানে পড়ে আছে তে। পড়েই আছে। জান্মানের মাংসপেশী 

ক্রমাগত অশ্রান্তভাবে ঠৃকঠাক হাতুড়ি আজন্ম মারতে পারে ; 
ফরাসীর নরম শরীর-_মেয়েমানুষের মতো; কিন্তু যখন কেন্দ্রীভূত 
হয়ে আঘাত করে, সে কামারের এক ঘা; তার বেগ সহা করা 
কঠিন |” 

করাসী শিল্লিমানস যেভাবে বাঙালী বিবেকানন্দকে আকর্ষণ 

করেছে, তাতে এ ছুই জাতের মানস-সাধর্স্যের কথ! সহজেই মনে 

জাগবে। কিন্ত বিবেকানন্দের সৌন্দর্চেতনার আধার তার দৃপ্ত 
পৌরুষসমূজ্জল ব্যক্তিত্ব । তাই জাতীয় জীবনে অতি নমনীয় স্ুকুমার- 
ভাবের প্রতি বিক্রপবর্ষণে তিনি সিদ্ধহত্ত। অথচ দেশজ শিল্পের 

প্রাণশক্তি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত। “বাঙ্গালা ভাষা” নামে ভার বিখ্যাত 
পত্রাংশটিতে ভাষাপ্রসঙ্গ থেকে শিল্পপ্রসঙ্গেও এই প্রাণচেতনার 
পরিচয়-_“বাঁপরে। সে কি ধুম--দশপাত। লম্বা লম্বা বিশেষণের পর 
ছুম করে,_-“রাজা আসীংগ!! আহাহা ! কি প্যাচওয়া বিশেষণ, 

কি বাহাছুর সমাস) কি শ্লেষ!! ওসব মড়ার লক্ষণ! যখন দেশটা 
উৎসন্ন যেতে আব্রস্ত হ'ল, তখন এই সব চিহ্ উদয় হ'ল। ওটি শুধু 
ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল। বাড়ীটার না আছে ভাব, ন! 
ভঙ্গি; থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সার! করে দিলে । . গয়নাটা নাক 

১ বাণী ও রচন1: ৬ন্ত খণ্ড : পৃং ১২৬ 



৩৯৪ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

ফু'ড়ে ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতা- 
পাতা! চিত্র-বিচিত্র কি ধুম !! গান হচ্ছে, কি কান্না! হচ্ছে। কি বাগড়া 

হচ্ছে__তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্ঠ। তা ভরত খাষিও বুঝতে পারেন 
না; আবার সে গানের মধ্যে প্যাচের কি ধুম !." "এগুলো শোধরাবার 
লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেট। ভাবহীন প্রাণহীন-_ 
সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনও কাজের নয়। এখন বুঝবে 
যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষ! 
শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে ঈ্াড়াবে | 
ছুটে! চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা ছ-হাজার ছাদি 

বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মুত্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গহনা- 
পরা মেয়ে-মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ী ঘর দোর সব 

প্রাণস্পন্দনে ভগমগ করবে 1৯ 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শেষাংশে যুরোগীয় চিত্র বা ভাক্ষর্ষাবিদ্তা 

সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সেকালের অতিখ্যাত চিত্রকর রবিবর্স। প্রসঙ্গে 

স্বামীজীর মন্তব্য এদিক থেকে ন্মন্ণীয়_“বডড জোর ওদের 

( ইউন্রোপীদের ) নকল করে একটা আধটা রবিবর্স। দাড়ায় !! তাদের 

চেয়ে দিশি চালচিত্রি-করা পোটো ভাল-__তাদের কাজে তবু ঝকঝকে 
রঙ আছে। ওসব রবিবর্সা-কর্মী চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথ। কাটা 

যায় !! বরং জয়পুরে সোনালী চিত্রি, আর ছূর্গাঠাকুরের চালচিত্র 

প্রভৃতি আছে ভাল 17২ 
ছবি-আকায় স্বামীজীর হাত ছিল, এমন সাক্ষ্য দিয়েছেন তার 

মেজো ভাই মহেন্দ্রনাথ ৷ ন্বামীজীর চিত্রবিষ্ঠার প্রত্যক্ষ পরিচয় 

আমন না পেলেও কথার ছৰি আকার স্বামীজীর দক্ষতার উদাহরণ 

তার রচনাবলীর সর্বত্র। তাছাড়া বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্*মন্দির- 
পরিকল্পনায় অথবা! শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সীলমোহরটিতে জ্ঞান- 
ভক্তি-কর্ম-যোগের প্রতীকম্বরপ সর্পবেষ্টিত চিত্রটির কথা তে 

১ বাদী ও রচন! : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩৬-৩৭ 
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ভ্রমণকথ। : পরিব্রাজক ৩৯৫ 

সুবিদিত। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কল্পনায় ছাড়া! এ জাতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য বা 
চিত্রান্কনের কথ! জাগতে পারে না। 'পরিত্রাজকে'র পরিশিষ্ট-অংশে 

গ্রীক শিল্পকল। সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে--পরে বিস্তৃতাকারে লেখ! 

হবে ভেবেছিলেন। তা কার্ষকরী হয় নি। কিন্তু দেশ-বিদেশের 
শিল্পকলা সন্বদ্ধে তার আগ্রহের নিদর্শনরূপে এই নোট উল্লেখযোগ্য । 

সঃ সা ;* সী 

বর্তমান ভারত? ও পরিত্রাজক' (প্রথম দিকে “বিলাতযাত্রীর 

পত্র” নামে ) উদ্বোধন? পত্রিকীয় খুব কাছাকাছি সময়েই প্রকাশিত 

হয়েছে । উদ্বোধনের দ্বিতীয় বর্ষে বর্তমান ভারত” শেষ হলেও 
পরিব্রাজক তৃতীয় বর্ষের গোড়ার অবধি প্রকাশিত হয়েছে। 
'বর্তমান ভারতে স্বামীজীর ভাষায় 'ভটচায্যিগিরি' দুরূহ মননশীলতা৷ 
যথেষ্ট রয়েছে, সে তুলনায় 'পরিব্রাজক' মুক্তমানসের বিশ্বভ্রমণকথ। । 

আত্মোপলন্ধির তুঙ্গ শিখরে আসীন বিবেকানন্দের মধ্যে কোলকাতার, 

রঙ্গরসময় তরুণটি সবসময় নিহিত রয়েছে ; অথবা উচ্চতম মননেরই 
আর এক দিক বোধ হয় সহজ প্রাণের আনন্দলীল! | “ভাববার কথা'র 

রসরচনাগুচ্ছের মতে। টিগ্লনীজাতীয় গল্প বা মন্তব্য পরিব্রাজকেরও 

নান! জায়গায় ছড়ানো । ভ্রমণকাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতিবেগের এরা! 
একান্ত স্বাভাবিক প্রকাশ এবং বিবেকানন্দের শাণিত ব্যঙ্গবিদ্রপ ও 

কৌতুকময় লেখনীর উজ্জল স্বাক্ষর | 
পরিব্রাজকের সুচনা! থেকেই আনন্দময় বিবেকানন্দের প্রাণোচ্ছল 

প্রকাশ_-উদ্বোধন"সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের উদ্দেশে 
সন্বোধন--“ম্বামীজী ৬ নমে! নারায়ণায়-_মো'কারটা হৃষীকেশী 
টঙের উদাত্ত করে নিও ভায়া ।” ভারতীয় সন্ন্যাসী-জীবনের সঙ্গে 

পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেরই হৃধীকেশ-অঞ্চলে পরিব্রাজক সন্গযাসীদের 
পারম্পরিক সন্বোধনের রীতিটি মনে পড়বে । “নমো"র মো অংশটি 
সেখানে খুব টেনে উচ্চারিত। কখনও একাকী, রখনও গুরুভাইদের 
সঙ্গে পরিত্রাজক স্বামীজীর জীবনকাহিনীও এই সঙ্গে পাঠকমনে 
জাগবে--অস্তত সম্পাদক ব্রিগুণাতীত নিশ্চয় মনে করেছিলেন ! 



৩৯৬ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

আজ সাতদিন হ'ল আমাদের জাহাজ চলেছে, রোজই তোমায় 
কি হচ্চে ন! হচ্চে, খবরটা লিখবে। মনে করি, খাতাপত্র কাগজ 
কলমও যথেষ্ট দিয়েছ, কিস্তু--এ বাঙালী “কিন্তু বড়ই গোল বাধায়। 
একের নম্বর কুড়েমি। ডায়েরি, না কি তোমরা বলো, রোজ 

লিখবো মনে করি, তার পর নান! কাজে সেটা আরও “কাল' নামক 
সময়েতেই থাকে; এক পা-ও এগুতে পারে না। ছুয়ের নম্বর-_. 

তারিখ প্রভৃতি মনেই থাকে না। সেগুলে! সব তোমর! নিজগুণে 
পূর্ণ করে নিও। আর যদি বিশেষ দয়া কর তো, মনে করে৷ যে, 

মহাবীরের মতো! বার তিথি মাস মনে থাকতেই পারে না--রাম হৃদয়ে 
বালে। কিন্তু বাস্তবিক কথাটা হচ্ছে এই বে, মোট! বুদ্ধির দোষ এবং 
এ কুড়েমি। কি উৎপাত! “ক নূর্বপ্রভবে। বংশঃ' থুড়ি, হ'ল না 

'ক সূর্যপ্রভববংশচুড়ামণি রামৈকশরণো বানরেন্দ্রঃ' আর কোথা আমি 
দীন।”১ সমুদ্র-ভ্রমণের ল্চনায় অনেকেরই সমুদ্রপীড়া (56৪ 
51010)655 ) দেখা দেয়। ঘটনাচক্রে এই সমুদ্রপীড়াকে স্বামীজী 

কীভাবে কৌতুকের উপাদানে পরিণত করেছেন, 'পরিব্রাজকে'র হাস্- 
রসম্থস্তির তা অন্যতম সার্থক উদাহরণ-_-“জাহাজ বেজায় ছুলছে।, আর 
তুঁ-ভায়া ছুহাত দিয়ে মাথাটি ধ'রে অন্নপ্রাশনের অল্নের পুনরাবিষ্ষারের 
চেষ্টায় আছেন।...যে ছুদিন জাহাজ গঙ্গার মধ্যে ছিল, তু-ভায়া 
উদ্বোধন সম্পাদকের গুপ্ত উপদেশের ফলে “বর্তমান ভারত প্রবন্ধ 
শীঘ্র শীম্র শেষ করবার জন্য দিক করে তুলতেন ! আজ আমিও সুযোগ 
পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, “ভায়া, বর্তমান ভারতের অবস্থা কিরপ ?' 
ভায়! একবার সেকেগু ক্লাসের দিকে চেয়ে, একবার নিজের দিকে চেয়ে 
দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে জবাব দিলেন, “বড়ই শোচনীয়-_বেজায় গুলিয়ে 
যাচ্ছে ৭ 

কলকাতার গঙ্গা! যে মাঝে মাঝে জলাভাবে শুকিয়ে বেত, সে- 
ইতিহাস-প্রসঙ্গে স্বামীজীর সকৌতুক মস্তব্য--“আর এক রিপোর্টে 

১ বাণী ও রচন। : ৬্ঠ খণ্ড ; পৃঃ ৫৯ * 

২. তরে : পৃঃ ৬৬) তু-ভায়া- স্বামী তুরীক্াননন। 



ভ্রহ্ণকণ! : পরিব্রাজক ৩৪৭ 

পাওয়া যায় যে, ১৭৩৪ খুঃ অব্দের ৯ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার হুপুর 
বেলায় ভাটার সময় গঙ্গা! একদম শুকিয়ে গেলেন। ঠিক বারবেলায় 
এইটে ঘটলে কি হ'ত তোমরাই বিচার কর-_গঙ্গা বোধ হয় আর 
ফিরতেন না 1৮১ 

গঙ্গার চড়ায় চোরাবালিতে আটকে নানা জাহাজের ছর্দশার কথা 
বলে ভালয় ভালয় গঙ্গ৷ পার হয়ে আসার জন্য স্বামীজী মা-গঙ্গাকে 
প্রণাম জানালেন। “তু-ভায়া বললেন, 'মশায় ! পাঁটা মান! উচিত 

মাকে * আমিও বলি, “তথাস্ত, একদিন কেন ভায়া, প্রত্যহ । পরদিন 

তু-ভায়৷ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, “মশায়, তার-_কি হল? সেদিন 
আর জবাব দিলুম না। তার পরদিন আবার জিজ্ঞাসা করতেই-_ 
খাবার সময় তু-ভায়াকে দেখিয়ে দিলুম, পাঁটা মানার দৌড়টা কতদূর 
চলছে। ভায়! কিছু বিস্মিত হয়ে বললেন; “ও তে। আপনি খাচ্ছেন । 

তখন অনেক বত্ব করে বোঝাতে হ'ল যে--কোন গঙ্গাহীন দেশে নাকি 

কলকেতার এক ছেলে শ্বশুরবাড়ী যায়; সেখানে খাবার সময় 

চারিদিকে ঢাক ঢোল হাজির; আর শাশুড়ীর বেজায় জেদ, 'আগে 
একটু ছুধ খাও । জামাই ঠাওরালে বুঝি দেশাচার, ছধেব বাটাতে 
যেই চুমুকটি দেওয়া-_-অমনি চারিদিকে ঢাকঢোল বেজে ওঠা । তখন 
তার শাশুড়ী আনন্দা শ্র্পরিধ্ুত। হয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীবাদ করে 
বললে, 'বাব।! তুমি আজ পুত্রের কাজ করলে, এই তোমার পেটে 
গঙ্গাজল আছে, আর দুধের মধ্যে ছিল তোমার শ্বশুরের অস্থি গু'ড়া 

করা-_শ্বশুর গঙ্গ৷ পেলেন । অতএব হেভাই! আমি কলকেতার 
মানুষ এবং জাহাজে পাঁটার ছড়াছড়ি, ক্রমাগত ম৷ গঙ্গায় পাটা চড়ছে। 

তৃমি কিছুমাত্র চিন্তিত হয়ো না। ভায়া যে গম্ভীর প্রকৃতি, বক্তৃতাটা 
কোথায় ধাড়াল- বোঝ গেল না ।”২ 

সিংহলে বৌদ্ধমন্দিরে “সিলোনিরা ছৃষুমি করলে নরকে তাদের 
কিহাল হয় মে বিষয় নিয়ে আক ছবিগুলির বীভৎসতা প্রসঙ্গে 

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৬৭ 
২ তেব: পৃঃ ৬৮৬৪ 
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_ঞ্এদিকে তো লা আর সাজার পরিপাটি দেখলে আত্মাপুরুষ 
শুকিয়ে যায়। এক অহিংস! পরমে। ধর্মের বাড়ীতে ঢুকেছে- চোর । 

কর্তার ছেলের! তাকে পাকড়া করে বেদম পিটছে। তখন কর্তা 

দোতলার বারাগায় এসে, গোলমাল দেখে, খবর নিয়ে টেঁচাতে 

লাগলেন, “ওরে মারিসনি; মারিসনি ; অহিংস পরমো৷ ধর্মঃ | বাচ্চা- 

অহিংসারা মার থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তবে চোরকে কি করা 
যায়? কর্ত। আদেশ করলেন, “ওকে থলিতে পুরে জলে ফেলে দাও 1); 
চোর জোড় হাত করে আপ্যায়িত হয়ে বললে, “আহা কর্তার কি! 

দয়া !১ হাস্তরসের এই জাতীয় টুটকি গল্পে স্বামীজীর যেমন কৃতিত্ব, 
তেমনি আবার দীর্ঘ বর্ণনার ক্ষেত্রেও তার স্বভাবসিদ্ধ রঙ্গপ্রিয়ত। কী- 

জাতীয় কৌতুকরস স্থানটি করতে পারে তার উদাহরণ “পরিব্রাজকে'র 
'হাঙ্গর-শিকার' বর্ণনায় ।২ সমগ্র বর্ণনাটিতে এমন এক চলচ্িত্রধর্মী 

প্রত্যক্ষতা আছে, যা ভ্রমণকাহিনীর ক্ষেত্রে বিশেষ সম্পদ ; সেই সঙ্গে 
আছে বিদগ্ধ মনের পরিহাসকূশলতা | স্থানসংক্ষেপের জন্য এ বর্ণনার 

সামান্য অংশমাত্র পাঠকের কাছে উপস্থিত করছি। 
সেরখানেক মাংস এক 'কুয়োর ঘটি তোলার" ঠাকুরদাদা৩-গোছের 

বড়শিতে গেঁথে সমুদ্রজলে হাঙরের উদ্দেশ্যে ফেলে দিয়ে যাত্রীরা 
সকলে সাগ্রহে প্রতীক্ষারত-__-“." "আমর উদ্গ্রীব হয়ে পায়ের ডগায় 
দাড়িয়ে বারান্দায় ঝুকে, এ আসে, এ আসে- শ্রীহাঙ্গরের জন্য 
“সচকিত নয়নং পশ্ঠতি তৰ পন্থানং হয়ে রইলাম ; এবং যার জন্যে 

মানুষ এ প্রকার ধড়ফড় করে, সে চিরকাল য! করে, তাই হ'তে 

লাগলেন- অর্থাৎ 'সথি শ্যাম না এলো 1৪ 

প্রথম বাঘা? হাঙরটি বড়শি ছি'ড়ে পালাবার পর মাংসথণ্ডের 

লোভে 'ধ্যাব্ড়া'সুখো দ্বিতীয় হাঙরের আগমনদৃশ্ট-- আগে যান 

বাণী ও রচন! : ৬ষঠ খণ্ড : পৃঃ ৮৯ 

তদেব : পৃঃ ১০৯-১০৪ 

৩ তদেব: পৃঃ ১৯১ 

৪ তদেব: পৃঃ ১০২ 

লি ৭৯ 
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ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়ে, পাছু পাছু যান গঙ্গা”. .শঙ্ঘধ্বনি তে! শোন! 
যায় না, কিন্ত আগে আগে চলেছেন “পাইলট ফিস', আর পাছু পাছু 
প্রকাণ্ড শরীর নাড়িয়ে আসছেন 'থ্যাবড়া?; তার আশেপাশে নেত্য 

করছেন 'হা্গর-চোষা? মাছ । আহা) ও লোভ কি ছাড়া যায়? দশ 

হাত দরিয়ার উপর ঝিকঝিক করে তেল ভাসছে, আর খোসবু কত 
কতদূর ছুটেছে। তা 'খ্যাব্ডা'ই বলতে পারে। তার উপর সেকি দৃণ্ঠ 
_সাদা, লাল, জরদা_এক জায়গায়! আসল ইংরেজি শুয়োরের 
মাংস কালে! প্রকাণ্ড বড়শির চারিধারে বাঁধা, জলের মধ্যে, বউ- 

বেরঙের গোপীমগুলমধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্ছে !”১ 

প্রথম বাঘা হাঙর তার বড়শি-বেঁধা অভিজ্ঞতার কথা দ্বিতীয় 

থাবড়ামুখে৷ হাউরকে কেন জানালে! না সে সম্বন্ধে কৌতুককল্পনায় 
অনেকট। 'আলিস্ ইন দি ওয়াগডারল্যাণ্ড২ জাতীয় কল্পনার আভাস-- 

“আহা হাঙ্গরদের ভাষা নেই! নইলে বাঘ? নিশ্চিত পেটের থবর 
তাকে দিয়ে সাবধান ক'রে দিত। নিশ্চিত বলত, “দেখ হে সাবধান, 

ওখানে একটা নৃতন জানোয়ার এসেছে, বড় সুম্বাদ সুগন্ধ মাংস তার, 
কিন্তু কি শক্ত হাড়! এতকাল হাঙ্গর-গিরি করছি, কত রকম 
জানোয়ার-_ জ্যান্ত, মরা, আধমরা--উদরস্থ করেছি, কত রকম হাড় 

গোড়, ইট-পাথর, কাঠ-টুকরে! পেটে পুরেছি, কিন্তু এ হাড়ের কাছে 
আর সব মাখম হে--মাখম !! এই দেখ না আমার দাতের দশা, 

চোয়ালের দশা কি হয়েছে'-_-ব'লে একবার সেই আকটিদেশ-বিস্তৃত 
মুখ ব্যাদান করে আগন্তক হাঙ্গরকে অবশ্যই দেখাত । সেও প্রাচীন- 
বয়সমুলভ অভিজ্ঞতা সহকারে-_চ্যাঙ মাছের পিত্তি, কু'জো ভেটকির 
পিলে, ঝিনুকের ঠাণ্ডা সুরুয়। ইত্যাদি সমুদ্র বনৌষধির কোন ন 
কোনটা! ব্যবহারের উপদেশ দিতই দিত। কিন্তু যখন ওসব কিছুই 
হল না তখন হয় হাঙ্গরদের অত্যন্ত ভাষার অভাব, নতুবা ভাষ! ৪ 

১ বাণী ও রচনা : ৬ষঠ থণ্ড : পৃঃ ১০৩ 
২ আযলিস ইন দি াগারাও-ুই ্ ারোনর এইট মী 

বিশেষ প্রিয় ছিল। 



টিটি বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

কিন্ত জলের মধ্যে কথা কওয়1 চলে না! অতএব ঘতদিন না! কোন 
প্রকার হান্গুরে অক্ষর আবিষ্কার হবে, ততদিন সে ভাষ৷ ব্যবহার কেমন 
করে হয় ?--অথব। বাঘা? মানুষ-ঘে'ষ হয়ে মানুষের ধাত পেয়েছে, 

তাই 'খ্যাব্ডা'কে আদল খবর কিছু ন! ব'লে, মুচকে হেসে, 'ভাল 
আছ তো হে' ব'লে সরে গেল ।-__'আমি একাই ঠকবো! ?”১ 

'বাঘা' চরিত্র সম্বন্ধে শেষ অনুমানটি মানবচরিত্র-বিশ্লেষণে নিপুণ 
অন্তদূর্টি ও বঙ্কিম কটাক্ষের সংমিশ্রাণে উচ্চাঙ্গের রসম্থষ্টি । ব্যঙ্গ ও 
বিদ্রপের মিশ্রিত স্বাদে স্বামীজীর মস্তব্য-কণ! 'পরিব্রাজকের সর্বত্র 

ছড়ানো! থাকায় ভ্রমণকাহিনীর মাধ্যমে বিশ্ব-ইতিহাস-প্রনঙ্গ অনেক 

পরিমাণে সরসতা লাভ করেছে । যেমন ধরুন সিংহলের অধিবাসীদের 

বর্ণনা__“..-ওর! নিজের দেশকে বলে-সিংহল | লঙ্কা বলবে না, 

বলবে কোথেকে 1? ওদের না! কথায় ঝাল? না প্রকৃতিতে ঝাল !! রাম 

বলো-_ঘাগরা-পরা।, খোপা-বাধা, আবার খোপায় মস্ত একখান। 

চিরুনি দেওয়! মেয়েমান্ুষি চেহারা । আবার-_রোগা-রোগাঃ বেঁটে- 

বেঁটে, নরম শরীর ! এরা রাবণ কুস্তকর্ণের বাচ্চ। ? গেছি আর কি! 
বলে-_বাঙলাদেশ থেকে এসেছিল ত1 ভালই করেছিল। এঁ যে 

একদল দেশে উঠেছে, মেয়েমানুষের মত বেশভূষা, নরম নরম বুলি 
কাটেন, এ*কে-বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা 
কইত পারেন না, আর ভূমিষ্টি হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, 
আর বিরহের জ্বালায় হাসেন হোসেন করেন-_ওর! কেন যাক না বাপু 

সিলোনে 1”২ 
উনবিংশ শতাব্দীর আর্ধামির মোহ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বা 

বিবেকানন্দ কেউই ব্যঙ্গকটাক্ষ করতে ছাড়েন নি। তবে স্বভাবতই 

স্বামীজীর ব্যঙ্গ আরে তীব্র । ভাববার কথা'র গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল 

ভট্টাচার্ষের কথা স্মরণ করে “পরিব্রাজকে'র-_-“আর্ধামি'-প্রসঙ্গে আসা 
যেতে পারে--“এখন সকল জাতির মুখে শুনছি, তার! নাকি পাকা' 

5. বাপী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড ; পৃঃ ১০২১৩ 
২ তদের: পৃঃ ৮৮ 



অমণকথ?] : পরিত্র্গিক ... ৪৯১ 

আর্ | ' তবে পরস্প্েন্ন মধ্যে মতভেদ আছে।--কেউ চাব পো আর্ব, . 
কেউ এক ছটাক কম, কেউ আধ-কীচ্চ 1 তবে সকলেই আমাদের 
পোড়া জাতের চেয়ে বড়, এতে একবাক্য ! আর শুনি, গর! আর 
ইংরেজরা' নাকি এক জাত, মাসতৃতো। ভাই ; গর! কালা আদমী নন। 
এ দেশে দয়া করে এসেছেন, ইংরেজের মতো! । আর বাল্যবিবাহ, 
বহুবিবাহ, মৃতিপূজা, সতীদাহ, জেনান। পরদ। ইত্যাদি ইত্যার্দি-_-ও-সক 
ওদের ধর্মে আদৌ নাই। ও-সব এ কায়েত-কায়েতের বাপ-দাদ! 
করেছে । আর ওঁদের ধর্মট! ঠিক ইংরেজদের ধর্মের মতে! | উদেক্ 

বাপ-দাদা ঠিক ইংরেজের মতো৷ ছিল ; কেবল রোদ্দ,রে বেড়িয়ে কালো' 
হয়ে গেল 1”১ 

পাশ্চাত্যের বিশেষভাবে ইংরেজের অনুকরণে ধারা ধর্মবিশ্বাসের 

ক্ষেত্রেও পছন্দমতো যুক্তিবাদ এবং ভক্তিবাদের জগাখিছুড়ি করতে, 

চাইতেন, তাদের সম্বন্ধে স্বামীজীর মন্তব্য- “তবে এষে একদল আছে 

_-পরের বেল! দোষটি দেখতে, যুক্তিটি আনতে কেমন তৈয়ার ; নিজের 
বেলায় বলে, 'আমি বিশ্বাস করি, আমার মন সাক্ষ্য দেয়'--তাদের 
কথাগুলে! একদম অসহা। আ' মরি !--ওদের আবার মন ! ছটাকও 

নয় আবার মণ! পরের বেলায় সব কুসংস্কার, বিশেষ করে যেগুলো। 

সাহেব বলেছে; আর নিজে একটা কিন্তৃতকিমাকার কল্পনা করে 

কেঁদেই অস্থির 11২ 
বাংলাসাহিত্যে হাস্তরসের আলোচনায় স্বামী বিবেকানন্দের 

একটি নিজস্ব অনন্য. ভূমিক! রয়েছে সাধারণত তার দর্শনপ্রাজ্ঞ 
ধর্মপ্রচা্কের ভূমিকায় সে পরিচয় আচ্ছন্ন । হাস্তরসে স্বামীজ্জীর 

সহজাত নিপুণতা | তার রচনায় কোনে ক্ষেত্েই ভা কষ্টকৃত বা বিকৃত 
রুচিস্জাত নয়। অথচ প্রতিপক্ষের উদ্দেশে তার ব্যঙ্গে যথেষ্ট তীব্রতা? 

ঠার শ্লেষ হাদয়বিদ্ধকারী। এও তার সংগ্রামীস্তারই আম এক দিক ॥ 
নিরভাঁকন্বদয় এই মঙ্্যাসী সত্য ও মঙ্গলের জন্ম সব হূর্বলতা। কাপুরুষতা, 

১ বাদি ও রচনা : ৬ খণ্ড : পৃঃ ৭৫ 
২. ধের : পৃঃ ৯৬ 



৪৬২ বিষেকানদা ৬. বাংঙ্গাসাহিত্য 

ও হীনতার বিরুদ্ধে খরথড্া ভাষার  উজ্জবল' হাস্ত্যতি বিকীর্ঁ 
করেছেন কোনো রকম ভাবের ঘরে টির তার 
স্বভাববিরুদ্ধ | 

জী ধা রী 

স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজী ও বাংলা রচনাবলীতে একটি বৈশিষ্ট্য 
পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে_ সেটি তার বক্তব্য উপস্থাপনের 
অনিবার্ধ অমোঘ শক্তি। এই শক্তিই ভার বক্তব্যকে কেবল 
আলোচনার স্তরে না রেখে নিত্যকালের বাণী কৃরে তুলেছে । এ" 
জাতীয় বাক্য বা স্তবকম্থ্টিতে তার বিধিদত্ত অধিকার | যেমন 
ধরুন তার বিখ্যাত কয়েকটি উক্তি বা লেখন-__ 

“যদি জন্মেছিস্ ত একটা দাগ রেখে ঝা? 
চালাকির ছারা মহৎ কার্য হয় না ।' 
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পুজা সার সংগ্রাম অপার ।' 
বর্তমান ভারতে'র শেষ অনুচ্ছেদটির কধা আগেই আলোচিত । 

সেখানে যে বাক্য-পরম্পর! স্বামীজীর ধ্যানের ভারতকে সমগ্র দেশ ও 

জাতির : পটভূমিকায় ফুটিয়ে তুলেছে, বিবেকানন্দহৃদয়ের বহভাপে 
বিগলিত সেই বাক্যধারা এক বিপুল ছন্দোবেগে পাঠকন্ৃদয়কে 
অভিভূত করে । এর সঙ্গে তুলনীয় তিনটি স্তবক আমরা 'পরিব্রাজক' 
গ্রন্থে পাই, বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উদ্ধৃতিহিসাবে যারা! ০৪ 
হয়ে থাকবে। 

| হুয়েজখালে যুরোপ-প্রবেশের সময়ে ফুগা যুগ ধরে ভারতের 
ধনসম্পদে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমৃদ্ধির কথা হ্বামীজীর 'মনে 

জেগেছে । “বাবিল ইরান গ্রীস তম প্রস্ভৃতি প্রাচীন দেশের . রব 
যে কত পরিমাণে ভারতের বাণিজ্যের উপর নির্ভর ক'ত) তা আনেকে 



অঙপকথা : পরিরাজক সত 

জানে না।”৯ ভারতের এসবের দূলে তো-_“এ& খার্সী চাধীভূষা। 
সাতি-জোল! ভারতের নগণ্য মম্ুন্ত-_বিজাতিবিজিত স্বজাতিনিলি'ত 

ছোট জাত, তারাই আবহ্মানকাল নীরবে কাজ ক'রে যাচ্ছে, তাদের 
পরিশ্রমফলও তার! পাচ্ছে না 1৮২ 

বর্তমান ভারতে' আমরা দেখেছি বিবেকানন্দের ইতিহাসদৃষ্টি সাধারণ 
প্রজার জীবনধারা- অনুসরণ করে বিভিন্ন যুগের উত্থানপতন বিশ্লেষণে 
রত। পরিব্রাজক গ্রন্থে আসন্ন শুন্রযুগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ বিবেকানন্দ বাংলা 
সাহিত্যে সর্বপ্রথম শ্রমজীবীদের উদ্দেশে তার প্রণাম জানিয়েছেন-_- 

“হে ভারতের শ্রমজীবি! তোমার নীরব অনবরত-নিন্বিত পরিশ্রমের 

ফলত্বরূপ বাবিল, ইরান। আলেকসান্দ্রিয়া, গ্রীস) রোম, ভিনিদ, 

জেনোয়া, বোঙ্দাদ। সমরকন্দ। স্পেন। পোতুগাল, করাসী, দিনেমায়,। 
ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও এশ্বর্য । আর তুমি 1 
কে ভাবে এ কখা। স্বামীজী! .তোমাদের পিতৃপুরুষ ছুখান! দর্শন 
লিখেছেন, দশখান! কাব্য বানিয়েছেন দশট। মন্দির করেছেন-_ 
তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে; আর যাদের রুধিরত্রাবে 
মমুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি--তাদের গুণগান কে করে? লোকজক্বী 
ধর্মবীর, রণবীর, কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পুজ্য ; কিন্তু 
কেউ যেখানে দেখে না, কেউ বেখানে বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে 

ঘুণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ুতা, অনন্ত গ্রীতি ও নির্ভীক 
কার্ষকারিত। ; আমাদের গরীবরা ঘরছুয়ারে দিনরাত যে মুখ বুজে 
কর্তব্য ক'রে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নাই? বড় কাজ হাতে এলে 
অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহ্বার সামনে কাপুরুষও 
অরেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্ষাম হয়. : কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্ষে 

সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, 
তিনিই ধন্য--সে তোমরা! ভারতের চিরপদদলিত  শ্রমজীবি !-- 
তোমাদের প্রণাম.করি 1৩ 

১ বাঁশী ও রচনা: ৬ খণ্ড: পরত 
২, ৩. তদ্দেব: পৃঃ ১০৬ 



৪৭৪ বিবেকাৰন্ম ও যাংলাসাহিজ্য 

শ্বণজীবনের প্রতি বিবেকানন্দের এই শ্রদ্ধা ও একান্ত আর্মীয়তা 
তার পরিব্রাজকজীবনে ভারতভ্রমণের ফল তে! বটেই, সেই সঙ্গে 
নিখিল বিশ্বের সর্জাতির স্বর্ণের দরিদ্র পতিত, অজ্ঞ ও মূর্খের তিনি 
সমব্যধী। ভারতবর্ষে মেথরের হু'কোয় তামাক খেতে যেমন তিনি 
অনায়াসে সংস্কার বিসর্জন দিয়েছেন, আমেরিকায় নিগ্রোক়্া যখন 

তাকে স্বজাতীয় ভেবেছে তখনও অনায়াসে নিজেকে তাদেরই একজন- 
রূপে পরিচিত করেছেন। | 

জাহাজপথে যাত্রাকালে চট্টগ্রাম অঞ্চলের মাঝিমাল্লাদের নৈপুণ্য ও 
বীরত্বপ্রসঙ্গেই পরিব্রাজকের আর একটি অমর গন্স্তবক দেখ। দিয়েছে । 

ভারতের ভবিষ্যৎ যে এই সাধারণ অবজ্ঞাত জনসমগ্রির মধ্যেই নিহিত, 
সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিবেকানন্দের বাণীর বিছ্যন্দীপ্তি যেন 
মহাকালের মন্দ্রব্বরের মহিমায় প্রতিধ্বনিত-_-“আর্ধ বাবাগণের জাকই 
কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর, আর যতই কেন 
তোমর! “ডম্ম্মমঠ বলে ডক্ষই১ কর, তোমরা উচ্চবর্ণের! কি বেঁচে 

আছ? তোমর! হচ্চ দশ হাজার বচ্ছরের মমি !! যাদের 'চলমান 

শ্শান' বলে তোমাদের পূর্বপুরুষরা ঘ্বণা করেছেন, ভারতে ঘ! কিছু 
বর্তমান জীবন আছে। তা তাদেরই মধ্যে। আর চলমান শ্মশান' 

হচ্চ তোমরা ! তোমাদের বাড়ী-ঘর-ছুয়ার মিউজিয়ম তোমাদের 
আচার ব্যবহার, চালচলন দেখলে বোধ হয়, যেন. ঠানদিদির মুখে 
গল্প শুনছি! তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও ঘরে এসে মনে 

হয়। যেন চিত্রশালিকায় ছবি দেখে এলুম। এ মারার সংলারে আসল 
প্রহেলিকা, আসল মরু মনীচিকা তোমরা--ভারতের উচ্চবর্ণের! । 
তোমরা ভূত কাল-_-লুঙ, লঙ লিট.সব এক সঙ্গে-। বর্তমান কালে 

১ ভকম্ফ এখানে দত্ত অর্থে। একটু আগে সমকালীন আর্ধামির আতিশধ্য 

প্রসঙ্গে স্বাধীজী লিখেছেন-_-“একটা ভোষ বলত, “আমাদের চেয়ে বড় জাত কি 
আর দুনিয়ায় আছে? আমর! হচ্ছি ডম্ম্ম্ম1' কিন্ত মজাটি দেখেছ ? জাতের 
বেশী বিটলেমিগুলো--যেখানে গাঁয়ে যানে না খাপনি মোড়ল, কারে 
পরিরান্ুর : বাণী ও রচন] :*ষ খণ্ড : পৃঃ ৭৭: ন্ 1০০ 



ভ্রথপকখা : পরিব্রাজক ও ৪৩% 

তোমাদের দেখছি বলে যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণতাজনিত হুংস্বপ্ন । 
ভবিষ্যতের তোর্মর! শুন তোমরা ইৎ-লোপ লুপ। : স্প্নরাজ্যের 
লোক তোমরা, আর দেরী করছ কেন? ভূত-ভারত শরীরের 
রক্তমাংসহীন কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীত্র শী্্ ধূলিতে পরিণত 
হয়ে বায়ুতে মিশে বাচ্চ না? ছা", তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে 
পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্বের অঙ্গুরীয় আছে, 
তোমাদের পৃতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্বকালের অনেকগুলি রত্ব- 
প্রেটিকা রক্ষিত রয়েছে। এতদিন দেবার সুবিধা হয় নাই। এখন 
ইংরেজ রাজা-_অবাধ বিদ্যাচ্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও; ঘত 
শীর্র পার দাও। তোমরা শুন্যে বিলীন হও, আর নৃতন ভারত বেরুক। 

বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মাল মুচি মেথরের 
ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, হাট থেকে, 
বাজার থেকে । বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পৰত থেকে । এরা 

সহত্র সহস্র বংসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,_-তাতে পেয়েছে 
অপূর্ব সহিষুতা । সনাতন ছুঃখ ভোগ করেছে_তাতে পেয়েছে 
অটল জীবনীশক্তি। এরা! এক মুঠে। ছাতু খেয়ে ছনিয়! উল্টে ট্রিতে 
পারবে ; আধখান! রুটি পেলে এদের তেজ ধরবে না ; এর। রক্তবীজের 
প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচারবল্দ, যা ত্রৈল্লোক্যে নাই । 
এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাঁটা এবং 
কার্কালে সিংহের বিক্রম !! . অতীতের কঙ্কালচয়! এই. সামনে 
তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। এ তোমার রত্বপেটিকা। 
তোমার মাণিকের আংটি--ফেলে দাও এদের মধ্যে, বত শীত্র পার 
ফেলে দাও ; আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, 
কেবল কান খাড়। রেখো ; তোষার যাই বিলীন হওয? অমনি শুনবে 
কোটি জীমৃতস্তন্দী ব্রেলোক্যকম্পনকান্ধী তবিত্যৎ রবের ইউদ্বোধন- 
ধ্বনি “ওয়াহ্ গুরু কি কতে? 17১. ; . 

পরিক্রাজক-জীবনে ভ্রাম্যমাণ ববেকাননের রাজার প্রাসাদ থেকে 
৯ বাষি রচন। : ৬ খত: প্রঃ ”৮৮২ ০ 



৪৬৬ বিবেকানন্দ ও বাংলাপাক্ছিতয 

আরস্ভ করে দরিজ্রতম চাষী, মজুর, মেখর- সর্বস্তরের মাছুয়ের প্রত্যক্ষ 
সংস্পর্শে এসে সাধারণ ভারতবাসী-সম্বন্ধে এতিহাসিক অস্তদূর্টি 
কী পরিমাণ প্রসারিত. হয়েছিল, উদ্ধৃত স্তবকছয়ে তার সমুজ্দল 
প্রমাণ। পরবর্তীকালে মুরোপের সাধারণ শ্রমজীবীর তুলনায় ভারতের 
সাধারণ মানুষের জীবনের আদর্শগত নীতিগত মানদণ্ড যে কগ 
বিশ্বাস তার মুদুঢ় হয়। 

তখন অবধি সাম্যবাদের ঢেউ এদেশে দেখা দেয় নি-_.একথ। মনে; 
রাখলে বিবেকানন্দের গণচেতনার তাৎপর্য আরো! গভীর অর্থ বহন: 
করে আনে। শ্রমজীবিসভ্যতার বন্দনায় এমন মন্ত্রোচ্চারণের পূর্ণতা, 
এমন আপনবোধের অন্তরৃর্টি বাংলাসাহিত্যে সেই প্রথম দেখা 
দিয়েছে। অনেক পরবতাঁকালে বাংলাসাহিত্যে যখন সাম্যবাদী 
গণ-আন্দোলনের জোয়ার দেখা দিয়েছে, তখনও সাহিত্যের বিচারে 
বিবেকানন্দের শ্রমিক-বন্দনার সঙ্গে তুলনীয় রচনা একান্ত হুর্লভ। 

সাম্যবাদের ধারণায় শ্রেণীসংগ্রামকে অনেক সময় আমর! অনিবার্ষ 

বলে মনে করি। বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় এক্ষেত্রে একটু বৈশিষ্ট্য 
লক্ষতীয়। তিনি চাইছেন, উপযুক্ত সময় থাকতে তথাকথিত উচ্চবর্ণের 
দল যেন নিম্নবর্ণের মানুষের অধিকার রক্ষায় অগ্রসর হয়ে আসেন-_ 

কারণ ভবিষ্যৎ যখন এই শ্রমজীবী মানুষের, তখন সে ভবিষ্যতের জন্ট 

বখাবধ প্রস্তুতিই বাঞ্ছনীয় । অন্যথা ভবিব্াতে যে অগ্রীতিকর 
প্রতিদ্বন্িতা দেখ! দেবে, তার ফলে এই উচ্চশ্রোণীরা হাওয়ায় নিশ্চিহ 
হলে ধাবে। 

আধুনিক গ্ভারতের ইতিহাসে যে, চা রিনি বারা 
হয়েছে, তার অনেকট? কারণ বিবেকানন্দের এই সাবধানবাপীতে 
কর্ণপাত না করার কল। জন্মগত জাতিতেদ বা অর্থগত শ্রেণীতেদ-_ 

উর 8/885888৯8 

আমর! ভারতবাসীর! তা পালন করি নি। | 

_অপন্বপক্ষে - একথাও মনে ক্লাখতে হবে যে সাধারণমানুষের মধ্যে 



ভর্বণকখ। : পরিবরাক্ষক ৪০৭ 

করে শ্রমজীরী সভ্যতাকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলার পরিকল্পনাও 
বিবেকানন্দের ছিল। সহযোগিতার দ্বারাই, এ আদর্শ সম্ভব-_ 
পরম্পরকে উচ্ছেদ করার মনোবৃত্তি এ আদর্শের অন্তরায় । আবার 
প্রয়োজনক্ষেত্রে 'সশন্ত্র সংগ্রামও স্বামীজীর দ্বার! স্বীকৃত। “আনন্দ- 

মঠের? সন্যান্ীদের দেশের জন্য সংগ্রামকে তিনি তরুণ বিপ্লবীদের 

কাছে আদর্শরূপে উপস্থাপিত করতেন ।১ অত্যাচারী রাজশক্তির 

বিরুদ্ধে প্রজার! যেখানে সঙ্ববদ্ধ--“ষেধায় সমাজশরীর বলবান্, 
শীজই অতি প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার আক্ষালনে 
ছত্র, দণ্ড, চামরাদি অতি দূরে বিক্ষিপ্ত ও সিংহাসনাদি চিত্রশালিকা” 
রক্ষিত প্রাচীন জ্রব্যবিশেষের ন্যায় হইয়া পড়ে ।”__একথ। বর্তমান 

ভারতে” তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন । সন্দেহ নেই, ফরাসী বিপ্লবের 
কথাই এ ক্ষেত্রে তার মনে জেগেছিল। 

যুরোপীয় সভ্যতার বিকাশে সাধারণ মানুষের স্থান সম্বন্ধে স্বামীজী 

লিখেছেন--“তবে একটা কথ। বলে রাখি_গরীব নিয়জাতিদের 

মধ্যে বিষ্তা ও শক্তির প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগলে। তখন থেকেই 
ইউরোপ উঠতে লাগলে! । রাশি রাশি অন্য দেশের আবর্জনার ন্যায় 
পরিত্যক্ত হুঃঘী গরীব আমেরিকায় স্থান পায়, আশ্রয় পাক, এরাই 

আমেরিকার মেরুদণ্ড । বড়মানুষ, পণ্ডিত, ধনী এর! শুনলে বা নাঞ্জ 

শুনলে, বুঝলে বা না বুঝলে, তোমাদের গাল দিলে বা! প্রশংসা করলে, 

কিছুই এসে যায় না, তার! হচ্ছেন শোভামাত্র, দেশের বাহার । 
কোটি কোটি গরীব নীচ যারা। তারাই হচ্চে প্রাণ 1৮৩ 

সাধারণমানুষের সাথে এই সহমগিতায় সন্গ্যাসের সর্ত্যাগের 
আদর্শ বিবেকানন্দমননে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। এই ন্েচ্ছাবৃত 
দারিজ্যের ফলেই ক্ষুত্র পারিবারিক গণ্ডী অতিক্রম করে স্বামীজী 

বিশ্বজনের আপন মানুষ হতে পেরেছেন। সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের 

১. ্বামী বিবেকানন্দ : ডঃ তৃপেনাখ দত : পৃঃ ৩২৮ 

২ বাদী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৩৯ 
৩ 'ত্ববেয : পরিজাজক ঃ পৃঃ.১১৭-১৮ .:. . 



৪৪৮ . বিবেকামন্দ ও বাংলানাহিতা 

“জীবে দয়। নয়, শিব জানে জীবসেবা'্র বীজমন্ত্র তো৷ ছিলই। ধীক্ে 
ধীরে এই বিশ্ব-পরিব্রাজকের অন্তরে সে বীজ কখন বিশাল বটেন 
মতো নিখিল মানবাত্বার আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে, বিবেকানন্ব-সাহিত্য 
সেই বিশাল বটের প্রাঙ্গণ-বেদিকায় ছায়ারৌদ্রের মিলিত আভাম। 

চি ্ী ্ 

 পরিব্রাজকোর ইউরোপ-পরিক্রমায় আমাদের বিশ্ব-ইতিহাস- 
পরিক্রমা হ'তে থাকে । একদিকে প্রাচীন শিলালিপি থেকে আহরিত 

1 
যু 
1 

উনবিংশ শতাব্দীর মিশর প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ইতিহাস-চর্চা? অন্য-। 
'দিকে ফ্রান্স, জার্মানী, অন্রিয়া, হুঙ্গারি। তুরম্ক, ঈজিপ্ট, গ্রীস- প্রভৃতি 
নানাদেশের টুকৃরে। টুকৃরে। চলচ্চিত্র__এ ছুয়ে মিলে ভ্রমণসা হিত্যপাঠের 
সর্বোত্তম কল লেখকের সঙ্গীরপে মানসভ্রমণ যখন সার! হয় তখন 

একজন সের! ভ্রমণরসিকের সঙ্গস্থখলাভ পাঠকের সবচেয়ে বড়ো 
পুরস্কার | 

“আমাদের দেশে বলে, পায়ে চকর থাকলে সে লোক ভবঘুরে 
হয়। আমার পায়ে বোধ.হয় সমস্তই চক্কর । বোধ হয় বলি কেন? 

-__পা নিরীক্ষণ করে, চক্কর আবিষ্কার করবার অনেক চেষ্টা করেছি, 

কিন্তু সে চেষ্টা একেবারে বিফল ; সে শীতের চোটে পা ফেটে খালি 

এঁচৌ-চাকলা, তায় চকর-ফকর বড় দেখা গেল না। যা হোক--যখন 
কিংবদস্তী রয়েছে তখন মেনে নিলুম যে। আমার পা! চক্করময় 1”১ 

এর আগে তে! তিনি একাধিকবার ভারত-পরিক্রমা করেছেন, 
আমেরিক! ইংল্যাগ্ু-পরিক্রমাও ততোধিকবার-_-কিন্ত ছুঃখের বিষয় 
বাংলাসাহিত্যে সে চক্রচিহ্থের ছাপ খুবই অল্প। 'পরিব্রাজকে' তার 

সার! জীবনের দেশভ্রমণের অংশমাত্র বিধৃত । তবু সেইটুকুই ইতিহাস- 
চেতনার বিরাট প্রেক্ষাপটে বিধৃত হয়ে দেশ-দেশাস্তর ও বর্তমান কাল 
থেকে সুদূর অতীতে ব্যাপূৃত কালাস্তরের . ব্যঞ্জনায় পাঠকগ্দয়কে 
সঙ্গীর কৌতৃহলে ভরে ব্বাখে। . 

১ বাণী ও রচন1: ৬ খণ্ড: পরিঝাজক : পৃঃ ১১৮ 



অনণকিথ। : পরিরাজক 4 ৪৬ 

পরিব্রাজকের সঙ্গে অ্রমশরত আমরা কখনো সুদুর অতীতের 
ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টে জানতে পান্ি--“য়াছদী জাতির ইতিহাস 
ঘাবিল অপেক্ষা অনেক আধুনিক। পণ্ডিতদের মতে 'বাইবেল' 
নামক ধর্মগ্রন্থ শ্রীঃ পুঃ ৫০০ হ'তে আর্ত হয়ে গ্রীঃ পর পর্যস্ত লিখিত 

হয়।:."এই বাইবেলের মধ্যে স্থল কথাগুলি “কাবিল? জাতির। 

বাবিলদের স্থ্টিবণনি, জলপ্লাবনবর্ণনা অনেক স্থলে বাইবেল গ্রন্থে সমগ্র 
গৃহীত । তার উপর পারসী বাদশারা যখন আশিয়। মাইনরের উপর 
রাজত্ব করতেন, সেই সময় অনেক পারমী মত য়ান্থ্দীদের মধ্যে প্রবেশ 

করে। বাইবেলের প্রাচীন ভাগের মতে এই জগংই সব-_আত্মা ব৷ 

পরলোক নাই। নবীনভাগে পারসীদের পরলোকবাদ, মৃতের পুনরুখান 
ইত্যাদি দৃষ্ট হয় ; এবং শয়তানবাদটি একেবারে পারসীদের 1১ 

কখনো পারিতে (বা! প্যারিসে ) বিবেকানন্দের বন্ধু ও অন্ুরাী 
বিশ্ববিখ্যাত মানুষদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে । যেমন সেযুগের 
সেরা অভিনেত্রী সার! বার্ণহার্ডের সঙ্গে পরিচয়-_“পাশ্চাত্য দেশের 

সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী মাদাম সার! বাণহার্ড:' 'বর্ষায়সী২ ; কিন্তু সেজে 

মঞ্চে খন ওঠেন তখন যে বয়স, যে লিঙ্গ [স্ত্রী বা পুরুষ চরিত্র ] 
অভিনয় করেন, তার হুবন্ছ নকল! বালিকা! বালক, য1 বঙ্গ তাই-_ 

সব, আর সে আশ্চর্য আওয়াজ! এরা বলে ভার কণ্ঠে বপার তার 
বাজে 1৪ বার্হার্ডের অনুরাগ--বিশেষ ভারতবধের উপর; আমায় 

বারংবার বলেন, তোমাদের দেশ, *ত্রেজীসিএন, ভ্রেসিভিলিজে ৫ 

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ খণ্ড: পূঃ ১১৫ 
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৪১৭ বিবেকানন্দ ও বাংনাপাহিছ্ধ্যি 

অতি প্রাচীন, অতি নুসভা। এক বৎসর ভারতবর্ষ-সাক্রাস্ত. এক 
নাটক অভিনয় করেন; তাতে মঞ্চের উপর বিলকুল এক ভারতবর্ষের 
রাস্ত! খাড়া করে দিয়েছিলেন_-মেয়ে, ছেলে, পুরুষ, সাধু; লাগা--- 
বিলকুল ভারতবর্ষ! আমায় অভিনয্নাস্তে বলেন, 'আমি মাসাবধি 

প্রত্যেক মিউজিয়ম বেড়িয়ে ভারতের পুরুষ, মেয়ে, পোশাক, রাস্তা, 
ঘাট পরিচয় করেছি।”১ বার্ণহার্ডের ভারত দেখবার ইচ্ছ। বড়ই প্রবল 
_-সে মর্যাভ (01256 23015 1৪০) সে ম র্যাভ"--সে আমার 

জীবনন্বপন।”২এমন মানুষের সঙ্গে স্থামীজীর সথ্য্থাপন। 
আশ্চর্য কি! 

এ ছাড়! হিরাম ম্যাক্সিম, জুল বোওয়া, মাদাম কালভে, পেয়র 

হিয়াসান্থ-_.এমন কতোজনের সঙ্গে পরিব্রাজক আমাদের পরিচয় 
করিয়ে বুদিয়েছেন এবং বর্ণনার গুণে তারাও আমাদের অন্তরঙ্গজনে 

পরিণত ! আবার প্যারিসের মহা প্রদর্শনীতে বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দ 
খুঁজছেন কোথায় সেই মানুষ-_যে তার অভাগ্িনী জন্মভূমির নামটি 
উজ্জ্বল করে তুলে ধরবেন এই বিশ্বমনীধীর সম্মেলনে ! “এই মহা- ' 
কেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ ধার নাম উচ্চারণ করবে সে নাদ-তরঙ্গ 

সঙ্গে সঙ্গে তার শ্বদেশকে সর্বজনসমক্ষে গৌরবান্িত করবে | আর 
আমার জন্মভূমি--এ জার্মান, ফরাসী, ইংরেজ, ইতালী প্রভৃতি 
বুধমগ্ডলী-মগ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে 
তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা! করে? সে বন 

গৌরবর্ণ প্রাতিভমণ্ডলীর মধ্য হ'তে এক যুবা যশন্বী বীর বঙ্ৃভূমির-_ 
আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা! করলেন, সে বীর জগংপ্রসিদ্ধ 
বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে, সি. বোস! একা যুব! বাঙালী বৈদ্যুতিক 

১ নাটকটি ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহের অন্ততম নায়ক নানাসাহ্থেবকে 
নিয়ে লেখা । লেখকের নাম 7621) 1101369%7)) নাটকের নাম 'নানাসাহেব। 

বার্দহার্ড এ নাটকে নানাসাহেবের ( কল্পিত ) প্রিয়তম 01805058র ভূঙ্িকায় 

অভিনয় করেন। প্রথম অভিনয় ১৮৮৩ সালে : 
.. ৯. বাধ ও রচনা : বষঠ খণ্ড: পৃঃ ১২৪ 



ভগকথ! : পরিভ্রাজক. | ৪১১ 
আজ “বিহ্থ্যদ্ুবেগে পাশ্চাত্যামগ্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ 
করলেন--যে বিহ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন- 
তরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈছ্যৃতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় .আজ 
জগদীশ বন্ু-_-ভারতবাসী, বঙ্গবাসী। ধন্য বীর! বনসুজ ও তাহার 

সতী সাধ্বী সর্বঙ্চণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান, সেথায় ভারতের 
মুখ উজ্জ্বল করেন-_বাঙালীর গৌরব বর্ধন করেন। ধন্য দম্পতি 1” 
জগর্দীশচন্দ্রের প্রতি বিবেকানন্দের এই '্রীতিই পরবর্তাকালে জগদীশ- 
চন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনায় নিবেদিতার আস্তরিক সহায়ভার কারণ। 

আবার অস্ট্রিয়ার পথে যেতে যেতে নেপোলিয়নের সঙ্গে অস্ট্রিয়ার 

মানী রাজবংশের সম্পর্ক নিয়ে ইতিহাসের চকিত দর্শন- _“অদ্রিয়ার 
রাজবংশের এখনও ইউরোপের সকল রাজবংশের অপেক্ষা গুমর। 

তারা অতি প্রাচীন, অতি বড় বংশ। এ বংশের বে-থা ৰড় দেখে- 
শুনে হয়। ক্যাথলিক না হ'লে দে বংশের সঙ্গে বে-থাই হয় না। 
এই বড় বংশের ভাওতায় পড়ে মহাবীর শ্তাপোলেঅর অধঃপতন !! 

কোথা হতে তার মাথায় ঢুকলো যে, বড় ন্বাজবংশের মেয়ে বে করে 

পুক্রপৌত্রাদিক্রমে এক মহাবংশ স্থাপন করবেন । যে বীর, “আপনি 
কোন্ বংশে অবতীর্ণ ?-এ প্রশ্থের উত্তরে বলেছিলেন যে, আমি কারু 

বংশের সম্তান নই, আমি মহাবংশের স্থাপক' অর্থাৎ আমা হ'তে 
মহিমান্বিত বংশ চলবে, আমি কোন পূর্বপুরুষের নাম নিয়ে বড় হতে 
জন্মাই নি। সেই বীরের এ বংশমর্যাদারূপ অন্ধকুপে পতন হু'ল !”২ 

নেপোলিয়ন বিবেকানন্দ-মানসে তরুণ বয়স থেকেই পরম শক্তিমান্ 

বীরের আদর্শ ।- আর সমগ্র যুরোপের মধ্যে বিবেকানন্দের সবচেয়ে 
শ্রদ্ধা৷ ও প্রীতি আকর্ষণ করেছে ফ্রান্স। 

এমনি ক'রে সান্না যুরোপ দ্বুরতে ঘুরতে স্বামীজী ঈজিপ্টেও 
এসেছিলেন, কিন্ত, সে-কাহিনী আর লেখ! হয়ে ওঠে নি।. ভারতবর্ষে 

ফিরে মাবার এক প্রবল আগ্রহ দেখা দিল.মনে। বিশেষতঃ তার আন্ত 
রি ূ 

১ .বাণী ও রচনা; ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ১১৯ 



৪১২ বিবেকানন্দ ও বাংঙলাসাহিত্য 

স্বদেশভ্যাগী সেভিয়ার দম্পতি-_-ধার।- সুদূর হিমালয়ে “মায়াধতী'তে 
ছেন, ভাদের কল্যাণচিন্তা তাকে ফিরে বেতে আরো! উতন্ুক 

করে তুললে! ৷ : অকম্মাৎ একদিন বেলুড় মঠে ফিরেও এলেন-__কিন্ত 
মিঃ সেভিয়ার তার আগেই দেহত্যাগ করেছেন । প্রথমে স্বামীজীর 

বক্তৃতারাশির সাঙ্কেতিক লেখক গুডউইন, তারপর শিষ্ঠ ও অভিভাবক- 

ভুল্য সেভিয়ার__এ ছু'জনের মৃত্যুবেদনা তাকে মর্মান্তিক আঘাত 
করেছিল সন্দেহ নেই । ূ 

কিন্তু স্বামীজীর আকন্মিক প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্তে 'পরিব্রাজক' 

আকম্মিক পরিসমাপ্তি লাভ করল। সমকালীন ভারতবর্ষে স্বদেশে ও 

বিদেশে সর্ধত্র পরিভ্রমণকারী রচনাদক্ষ এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর 
কেউ ছিলেন না । কিন্তু স্বামীজীর মতো! ভারতের সর্বস্তরের মানুষের 

সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ আত্মীয়ত। রবীন্দ্রনাথের হয় নি, আবার বিশ্বসভায় 

গৌরবের মুকুট লাভ করে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও মুরোপে মহিমান্বিত 
অতিথির মর্যাদালাভও বিবেকানন্দজীবনে রবীন্দ্রনাথের আগেই 
ঘটেছে । বাংলাসাহিত্যে বিবেকানন্দের ভ্রমণকাহিনীর অতি সামান্য 
অংশ নিয়েই 'পরিব্রাজক' পাঠকসমাজের সামনে উপস্থাপিত । তবু 

বাংলার ভ্রমণ-সাহিত্যে বর্ণনার অভিনবন্ধে, ভাষার হুঃসাহসিক পরীক্ষা- 
নিরীক্ষায়। বিশ্বমানবের অন্তরঙ্গ সম্মেলনে পরিব্রাজক আজও 

পাঠকনুদয়ে সমান সমাদরের বস্তু | 
ধাঁ ও ৪ কঃ 

উদ্বোধনের প্রথম বর্ষের ২৩ সংখ্যায় ( ১লা পৌষ, ১৩০৬) 
“গত ১৫ই আশ্বিনের সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা (সমালোচনা )” 
'পরিত্রাজকগ্রস্থের প্রথমযুগের সাহিত্যমূল্যনিরপণপ্রচেষ্টার দিক 
থেকে স্মবুণীয়। তখন সাহিত্যপরিষদের কার্যালয় ছিল ১৩1১ নং 

গ্রে হ্রীটের বাড়িতে | 'সভাঁপতি ঘ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর । ১৩৯৬-এর 

৪ঠা বৈশাখ সাহিত্যপরিষদের বাধিক অধিবেশনে দ্বিজেজ্নাথ যে 

দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন; 'দাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র ২ম সংখ্যায় 
€১৫ই আশ্বিন, ১৩৬) ভা প্রকাশিত হয় এবং 'উদ্বোধল' পঞ্জিকায় 



অমপবাখা ১ পরিবাক' :. ৪১৬ 
পর পর কয়েকটি-সংখ্যায় আলোচিত হয়। বিশেষভাবে গগ্ভভাষা 
সন্ধে ছিজেন্দ্রনাথের প্রস্তাবই আমরা! এখানে আলোচন! করলেও 

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বছুমুখী সম্ভাবনা সম্বন্ধে এই বক্ৃতাি 
আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 

পরিব্রাজক তখন বিলাতযাত্রীর পত্রঁ নামে 'উদ্বোধনে' 

প্রকাশিত হয়ে চলেছে । ঠিক সেই সময়েই দিজেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় 
চলতি গণের সমর্থন 'উদ্বোধন'-পত্রিকার পরিচালকদের নিশ্চয় খুবই 
উৎসাহিত করেছিল। ভাষাভঙ্গী দেখে আমাদের ধারণ! এই 
সমালোচনাটি সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দেরই লেখা! । 

দ্বিজেন্দ্রনাথের চলতি ভাষা প্রীতির উদাহরণরূপে এই সম্পাদকীয়ের 
লেখক নিয়োদ্ধত অংশগুলি ভার বক্তৃতা থেকে উল্লেখ করেছেন-_ 
“ব্যাকরণ যদি একখানি গড়িয়া তুলিতে হয়, একদিকে সার্বভৌমিক 
ব্যাকরণ; আর একদিকে দেশীয় চাসাতুসা৷ এবং অন্তঃপুর মহলের 
ব্যাকরণ, সংক্ষেপে বঙ্গীয় প্রাকৃত ব্যাকরণ ; আর একদিকে থাস্ 

সংস্কৃত ব্যাকরণ ; এই তিন ব্যাকরণের ত্রিবেণীসঙ্গমকে আদর্শ করিয়া 

একখানি স্থুপাঠ্য এবং সমীচীন ব্যাকরণ গড়িয়া! তোল! হইলে ভাল 

হয়।" 

“আর এক স্থলে বলিতেছেন, "আর তাহার মহৎ দৌষ হচ্ছে 
চলিত কথোপকথনের ব্যবহারোপযোগ্ীী দীন হীন শব্দগুলির প্রতি 
অশ্রদ্ধা | আরও একস্থলে বলিতেছেন, “বঙ্গীয় প্রাকৃত শব্্ গুলিকে 

বর্বর ভাষা বলিয়া! উপেক্ষা কর! নিতান্তই অজ্ঞলোকের কার্ধ্য ; যেহেতু 
মেগুল! প্রকৃত পক্ষেই সংস্কৃতের সন্তান সম্ভতি ।' 

“আরও বলিতেছেন, “সথলবিশেষে নাধুভাষ! অপেক্ষা চলিত 
কথোপকথনের ভাষ। সস্তব্য প্রকাশের পক্ষে বেশী কার্ধাকরী হয়। 

কেহ হর্দি বলে যে, “অমুক কথাটার বন্ধন শিথিল” ভবে সে বাক্যেটির 
অর্থ উচ্নারই মধ্যে একটু. কষ্ট করিয়। বুবিত্বে হয়। .কিন্তু তাহার 
পরিবর্তে লে ধদি বলে সবে. “জমুক কগাটির ঝুধুনি আলগা”. তকে 



$ ১৪ বিবেক!ঝন্জ ও বাংলানাছিত্য 

তাহার অর্থ বুঝিতে শ্রোতার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয় না। কথাগুলি 
যাহা বলিয়াছেন-_-অতি সমীচীন ।”৯ 

দিজেন্্রনাথের এই বক্তৃতার ভাষায় চলতি ভাষার ধাচ এত স্পট 
ছিল যে সমগ্র বক্তৃতাটিকে সাধুভাষ! থেকে চলতিভাষার পথে যাত্রার 
নিদর্শনই বল! চলে। এটি লিখিত বক্তৃতা | সুতরাং বাংল চলতি 

গগ্যের ইতিহাসে এর বিশিষ্ট স্থান আছে । “উদ্বোধনে'র সমালোচনার 
প্রথম কিস্তিতে এর ভাষার প্রশংসা__“বক্তৃতাটির ভাষা অত্তি 

স্বাভাবিক, স্থললিত মধুর এবং নৃতন-ধরণের। এরূপ ধরণ বাঙ্গালা! 
গগ্ভের যথেষ্ট উন্নতি করিবে । ভাষা যতই স্বাভাবিক হইবে, ততই 
মিষ্ট ও প্রশংসনীয় । বে ভাষায় মন ও মুখ এক করিয়া বলা বা লেখা 
যায় না, সে ভাষা ভাষাই নয়। সে ভাষা সরল ভাষা নয়--কপট। 
মনে ভাবছি এক- হয়ত মুখে কইছি এক __আর লিখ.বার সময় 
লিখছি আর এক ।-*.”২ 

সমকালীন প্রচলিত গগ্যের মির ধরনের রীতির মধ্যে এই 
সমালোচনায় ছিজেন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের গগ্ভরীতিকে 'উচ্চমিশ্র' 
ধরনের বলা .হয়েছে। ছিজেন্দ্রনাথের লিখিত ভাষণে চলতি 
ক্রিয়াপদ-_হচ্ছে, হাচ্চে, হচ্ছেন, হচ্ছেন ইত্যাদির ব্যবহার সেকালের 
গৌঁড়াপস্থীদের অসহা ঠেকলেও 'উদ্বোধনে'র সমালোচক এই সব 
প্রয়োগকে সাগ্রহে সমর্থন করেছেন--“এরপ উন্নতি ব৷ পরিবর্তনের 

গতিরোধ ছুঃসাধ্য। কি কর! যায় বলুন ?_নাচার। লেখক যদি 
এইরূপ ঘরোয়া চলিত ধরণে লিখিয়। ভাষার আর এক মূতি চিত্রিত 
করিতে ইচ্ছা! করেন। বিশেষ, প্রসিহ্ধ. গভীর চিন্তাশীল লেখকের 
লেখনী হইতে যাহা কিছু নিঃস্ত হইবে, তাহা ত. নিন্দনীক্স হইতেই 
পারে না বরং সে সকল, কালেতে ক'রে সাধারণে চলিয়া! বাইতেই 
থাকে 1... এ হেন সুশাদিত ও বজ্জ্রবন্ধনে আবদ্ধ হিন্বুসমাজ যখন 

্স্ত্রোন্কুত জল হইতে জীবাস্থিবিশোধিত শর্করা পর্যস্তর? ব্যবহার 

” 5 উদ্বোধন, ১ম বর্ধ, ২৪শ সংখ্যা; পৃঃ 49৮-9৯ 

২ উদ্বোধন, মধ্য, ২৩শ পংখ্যা, পৃঃ 4২৫ 
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হইল, তখন সামান্য বঙ্গভাষায় “হইতেছে? 'ধাইতেছে'র পরিবর্তে 
স্থানে স্থানে ষে “হচ্চে, যাচ্ছে চলির! যাইবে, তাহার আর আশ্চর্য 
কি? পরস্ত ভাষার গৌরব-_বচনবিম্যাসে ততটা নয়, যতটা ভাৰ- 
প্রকাশে ।”১ 

উদ্বোধনের সমালোচক উচ্চবিমিশ্রু ধরনের ভাষার উদাহরণরপে 
দ্িজেন্দ্রনাথের লিখিত ভাষণ ও বিবেকানন্দের “বিলাতযাত্রীর পত্র" 
এ ছুয়েরই নানা বাক্য ও অনুচ্ছেদ) বিশিষ্টার্ঘক বাক্যের প্রয়োগ, 

ক্রিয়াপদ ও চলতিশব্দের ব্যবহার ইত্যাদির তুলনামূলক আলোচন! 
করেছেন। কিন্তু পাশাপাশি তুলনায় বেশ ধরা পড়ে যে স্বামীজীর 

ভাষ! ক্রিয়াপদেও সম্পূর্ণ চলতি, কিন্ত দ্বিজেন্্রনাথ চলতি ও সাধু 

দু'ধরনের ক্রিয়াপদই ব্যবহার করেছেন। 

উদাহরণম্বরূপ উদ্বোধনের সমালোচনা থেকে ছিজেন্দ্রনাথ ও 
বিবেকানন্দের ভাষার উদ্ধতি--“সেই আরণ্যক পতিত ভূমিতে 

কোথাও ব! ফুলের মালঞ্চ, কোথাও ব! নুন্গিগ্ধ বায়ু সেবনের ছায়ামন্নী 
বীথিকা, কোথাও বা ফলের উদ্চান উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবার বিহিত 
প্রণালী পদ্ধতি। কতক বা আমি দেখিয়া শিখিয়াছি, কতক বা আমি 
ঠেকিয়া শিখিয়াছি, কতক বা হাতে কলমে করিয়া! কন্মিয়া শিখিয়াছি। 
আর তা যাহা শিথিয়াছি তাহাতে জো শো করিয়! কথঞ্চি প্রকারে 
কাজ চালানো যাইতে পারে না এমন নহে ।”-_ছ্বিজেন্দ্রনাথ। 

“.কত পাহাড়, নদ, নদী, গিরি, নির্ঝর, উপত্যকা, অবিত্যকা 
চিরনীহারমণ্ডিত মেঘমেখলিত.পর্বতশিখর, উত্্গতরঙ্গভঙ্গ কল্লোলশালী 
কত বারিনিধি-_দেখলুম, শুনলুম, ডিঙ্লুম, পার হুলুম। কিন্তু কেরাঞ্চি 
ও ট্রাম ঘড়ঘড়াঘিত ধূলিধূসরিত কলকাতার বড় রাস্তার ধারে 
টিকটিকি, ইহ্র, হুচো-মুখরিত একভল! ঘরের মধ্যে--কিবা পানের 
পিক-বিচিত্রিত দেয়ালে__দিনের বেলায় প্রদীপ জেলে, জীব কাঠের 
তক্তায় ব'মে, খেলে! ছু'কো টানতে ' টানতে-কৰি- খ্যামাচরণ 

১ উদ্বোধন, ১ব বর্ষ, ২$শ লংখ্যা) পৃঃ ৭৫২ 
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হিমালয়, সমগ্র, প্রান্তর, মরুভূমি প্রভৃতির যে হ্বন্থা" ছবিগুলি 
চিত্রিত ক'রে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জল িগিরনরারিদারানতনি 
আমাদেন হুরাশ। |” 

(বিলাতবাত্ীর পত্জ_বিবেকাল্ ), 
উদ্বোধনে তখন “বিলাতধাত্রীর পত্র বা 'পরিত্রাজক', হার 

ধরার বিবরণ অবধি প্রকাশিত। এর মধ্যেই বাংলাসাহিত্যের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ছিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার ভাষার তুলনামূলক 
আলোচনা প্রকাশিত হাল । লেখক বিবেকানন্দের সাহিত্য প্রতিভা 
সন্ন্ধে উদ্বোধনের এই নমালোচকের কতটা উচ্চ ধারণ। তার পরিচয় 
যেমন এতে ফুটেছে, চলতি ভাষার আন্দোলনে 'উদ্বোধন' পত্রিকা 
অগ্রগামিতাও তেমনি প্রমাণিত । 

দিজেন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ-_ছু'জনেই মননশীলতায় উচ্চতম 

দর্শনচিন্তার অধিকারী । কিন্তু রচনাভঙ্গীতে যে সরদণা, বাকনৈপুণ্য 
এবং চলতি ভাষার প্রতি অনুরাগ এ'র। দেখিয়েছেন, তা সমকালীন 

সাহিত্যে ঠিক এইভাবে অন্তেকা অনুসরণ করেন নি। কিশোর 
রবীন্দ্রনাথের পত্র ও ভায়ারী তখন অবধি যুবক রবীন্দ্রনাথই অনুসরণ 
করার কথ! ভাবেন নি! দ্বোধন'-পত্রিক। ( ১৮৯৯) প্রকাশের পর 

সবুজপত্র ( ১৯১৪ ) অবধি চলতি ভাষাকে বাঙলার লেখকসমাজের, 
অগ্রগামিতার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। 

. স্কুরোপ-প্রবাসী'র পত্র-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পরবরতাকালে লিখেছেন__ 

“মুরোপ-প্রবাসীর পত্রশ্রেণী আগাগোড়া অরক্ষণীয়! নয় । এর স্বপক্ষে 

একটা কথা আছে সে হচ্ছে এর ভাষা । নিশ্চিত বলতে পারি নে, 
কিন্ত আমান বিশ্বাস, বাংল! সাহিত্যে চলতি “ভাষায় লেখ! বই এই 
প্রথম ।''-আমার বিশ্বাস বাংল। ০৮৯০০০০০১০৪ 
এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।”ং 

০১. উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, হুশ জংখ্যা পৃঃ ৭৫, ৭৫২ নামান্তরে 'পরিব্রান্ছক' । 

২. রবীজরচনাবলী : দশম খণ্ড শতবাধিক সংস্করণ : “পাশ্চাতাজমণ গ্রন্থের 

প্রবেশ : পৃঃ ৩৪%. 
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সতেরোবছর বয়সে লেখা এই পত্রগুলির যে সাহিত্যিক মূল্য 

'রবীন্দ্রনাথের মনে পরিণত বয়সে ( ১৯৩৬-এ লেখ উদ্ধত অংশ ) দেখ! 

দিয়েছে, সে সম্বন্ধে বাংলাসাহিত্যের এতিহাসিকেরা! অনেকেই একমত 

হ'বেন। তরুণ মনের যে তীক্ষতা এ চিঠিগুলির মধ্যে প্রকাশিত সে 
তীক্ষ খজুভলী পরবর্তী রবীন্দ্রগছ্যে অনুম্থত হয় নি। তার কাব্য- 
প্রেরণ! গগ্যরীতিকে আবিষ্ট করেছে। 

এর বারো বৎসর পরে 'ঘুরোপযাত্রীর ডায়ারী' রবীন্দ্রনাথের 

চলতি গগ্যের আর এক .পদক্ষেপ। ভাষা আরো গম্ভীর, গভীর 

ভারবহনের উপফুক্ত, মননের পরিণতি দৃষ্টিভঙ্গীতে সামগ্রস্ত এনে 
দিয়েছে। তবু! আশ্চর্যের বিষয়, সতেরে! এবং উনত্রিশ বছরের 
রবীন্দ্রনাথের এই চলতি গগ্যরীতি তার নিজের রচনায় তো! অনুস্থত 
নয়ই, সমকালীন আর কেউ এ রচনার দ্বার! প্রভাবিত ন'ন। 

১৮৯৯-এর জুন মাসে বিবেকানন্দ যখন “পরিব্রাজক? ( বিলাত- 
যাত্রীর পত্রঁ নামে ) লিখতে শুরু করলেন, তখন কি তার মনে 
'ভারতী'তে প্রকাশিত 'মুরোপযাত্রীর পত্রের আদর্শ জেগেছিলে। ? 
'মুরোপপ্রবাসীর পত্র” বা 'ুরোপযাত্রীর ভায়ারী'-_এ ছুটির 
কোনোটির ভাষার সঙ্গেই বিবেকানন্দের চলতি গগ্ভরীতির প্রকৃতিগত 
মিল না থাকলেও মূলত কলকাতার চলতি ভাষা হিসাবে এদের 
সাধ্য আশ্চর্য নয়। কিন্তু ব্যক্তিত্বই ভাষার মূল চাবিকাঠি_-একথ! 
মনে থাকলে ভাষার আদর্শ-বিচারে ছু'জনের বিস্তর পার্থক্যের কারণ 

বোঝা বায় । 

উদাহরণস্বরূপ 'মুরোপপ্রবাসীর পত্রের ভাষাভঙ্গীর নযুনা-_ 
“আমি ইংলন্ড দ্বীপটাকে এত ছোটো! ও ইংলন্ডের অধিবাসীদের 

এমন বিদ্ালোচনাশীল মনে করেছিলাম যে, ইংলন্ভে আসবার আগে 

আমি আশ! করেছিলেম যে এই ক্ষুদ্র ্বীপের এক প্রান্ত থেকে আর 
এক প্রান্ত পর্যস্ত বুঝি টেনিসনের বীণাধ্বনিতে প্রতিধবণিত হচ্ছে, মনে 
করেছিলেম, এই ছুই-হস্ত-পরিমিত ভূমির যেখানে থাকি না কেন, গ্লাভং 
স্টোনের বাগ্িতা, ম্যাক্সমূলরের বেদব্যাখ্যা, 'টিন্ড্যালের বিজ্ঞান, 

নখ ণী 



৪১৮ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

কালাইলের গভীর চিন্তা, বেনের দর্শনশান্জ শুনতে পাব; মনে 
করেছিলেম। যেখানে যাই-না কেন 17706116000] আমোদ নিয়েই: 

আবালবৃদ্ধবনিতা বুঝি উন্মত্ব। কিন্তু; তাতে আমি ভারী নিরাশ 
হয়েছি। মেয়েরা বেশভূৃষায় লিপ্ত, পুরুষের! কাজকর্ম করছে, সংসার 
যেমন চলে থাকে তেমনি চলছে-_কেবল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে 
যা-কিছু কোলাহল শোনা যায় ।”১ 

'মুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী'-তে রবীন্দ্রনাথের নিজন্ব কাব্যময়! 

গগ্যভঙগীর উদাহরণ-_“তখন পুর্বদিকে নব. কৃষ্ণপক্ষের পূর্ণপ্রায় চন্দ্র 

খীরে ধীরে উদয় হচ্ছে। এই তীররেখাশূন্য জলময় মহামরুর 
পূবসীমাস্তে চন্দ্রের পাগ্ুর কিরণ পড়ে একটা অনাদি অনস্ত বিষাদে 

পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। চাদের উদয়পথের ঠিক নিচে থেকে আমাদের 
জাহাজ পর্যন্ত অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে প্রশস্ত দীর্ঘ আলোকপথ ঝিকৃ- 
বিকৃ করছে। জ্যোতন্নাময়ী সন্ধ্যা কোন্ এক অলৌকিক বৃত্তের 
উপরে অপূর্ব শুভ্র রজনীগন্ধার মতো আপন প্রশাস্ত সৌন্দর্যে নিঃশব্দে 
চতুর্দিকে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে ।”ং 

এই সঙ্গে “ছিন্নপত্র অবধি রবীন্দ্রনাথের চলতি গগ্যরীতি অনুধাবন 

করলে প্রকাশভঙ্গীর প্রাঞ্জলতা, চিত্ররীতি, শব্দনুষমা ও অস্তশিহিত 
কাব্যধর্মে রবীন্দ্র গগ্ভঙ্গিমা প্রথম যৌবনের অতিরিক্ত আত্ম- 
সচেতনতার ফল চঞ্চল ও তির্যক গতিভঙ্গী থেকে উপলব্ধির গভীরতার 
পথে অগ্রসর । অপরপক্ষে বিবেকানন্দের গগ্ভরীতি একটু পরিণত 

বয়সেও ( পরিব্রাজক? লেখা শুরু ৩৬ বছর বয়সে ) রঙ্গব্যঙ্গের তীক্ষতা 
যেমন বজায় রেখেছে, তেমনি মহত্বম প্রজ্ঞার বাণীরূপদানেও সমান 
দক্ষতা অর্জন করেছে । কবিজনোচিত তম্ময়তা বিবেকানন্দের 

গ্ভরীতিতে মাঝে মাঝে দেখা দিলেও মূলত তার গছ্ের গতিধর্ম। 

১ রবীন্্রচনাবলী : শতবাধিক নং: দশম খণ্ড : স্ুরোপ গ্রবাীর পন্জ : 
দ্বিতীয় পত্র : পৃঃ ২৪২-৪৩ 

২ রবীজ্ররচমাবলী : শতবাধিক সং : দশম খণ্ড : মুয্লোপযাত্্রীর ড়ায়ারী : 
পৃঃ ৩৮৯ 



ভ্রমণকথ] : পরিব্রাজক ৪১৪ 

সাবলীলতা ও পৌরুষশক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া । এদিক থেকে 
রবীন্দ্রনাথের 'মুরোপপ্রবাসীর পত্র" নয়। বরং 'হুতোম প্যাচার নকৃশা"ই 
বিবেকানন্দ-গ্ঠরীতির পূর্বসূচন!' ৷ রবীন্দ্রনাথ চলতি গগ্যের প্রথম 

রচনা হিসাবে 'ছতোম পর্টাচার নকৃশা'র কথা ভাবেন নি, তার মূল 
কারণ হয়তো৷ রুচির বিভিন্নতা | বিবেকানন্দের সঙ্গেও হছুতোমের 

রূচিগত মিলের চেয়ে অমিলই বেশী। কিন্তু উত্তর কলকাতার 
আঞ্চলিক গগ্ঠরীতির যে পরিমাজিত রূপ জোড়ার্সীকোর ঠাকুরবাড়িতে 
প্রচলিত ছিল, তার বদলে ছুতোম (যদি তিনি ভূবনচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ও 

হয়ে থাকেন) এবং পরবর্তাকালে বিবেকানন্দের গগ্ঠরীতিতে পরুষ 

অথচ প্রাণশক্তিসম্পন্ন লোকরীতির আমেজই বেশী দেখ! দিয়েছে। 

অবশ্য স্বামীজীর চলতি গণ্ে তৎসম বা মূল সংস্কৃত পদের অজত্র 
নিপুণ ব্যবহার তার গে যে ক্লাসিক স্বাদ সঞ্চার করেছে। হুতোমের 

গগ্ভে তা নেই। অপরপক্ষে একথাও সত্য যে বাংলা সাহিত্যে 
সামাজিক নকৃশা-জাতীয় রচনায় আজ অবধি ছুতোম প্যাচান্স নকৃশ' 
অনতিক্রাস্ত। 

চলতি ভাষাকে ধারা সাহিত্যের পঙক্তভোজনে প্রথম 

আভিজাত্যের আসনে বসিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কিন্তু সচেতন 
শিল্পী-মনের দিক থেকে বিবেকানন্ই প্রথম বন্দনীয়। হুতোম নকৃশী- 

সাহিত্যকে কিছু মহৎ সাহিত্য ভাবেন নি, রবীন্দ্রনাথ পত্রের ভাষায় 

যে চলতিরীতি, তাই বজায় রেখে মুরোপপ্রবাসীর পত্র ছাপিয়েছেন, 
মনন-সাহিত্যে এর প্রয়োগের কথা ভাবেন নি। অপরপক্ষে 
বিবেকানন্দ তার ভ্রমণকথ! 'পরিব্রাজক' ও মননসাহিত্য “প্রাচ্য ও 

পাশ্টাত্য'_-এ ছুই গ্রন্থে চলতি ভাষার সর্বময় প্রকাশ-ক্ষমতা প্রমাণিত 

করে পরবর্তা বাংলাসাহিত্যের রাজপথটির শুভ উদ্বোধন সম্পন্ন করে 
গেছেন। 
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“পাশ্চাত্যবাসীদের উদ্দেশে আমার বাণী বলিষ্ঠ, ব্বদেশবাসীদের্ 
উদ্দেশে আমার বাণী বলিষ্ঠতর।”-_'জগতের কাছে ভারতের বাণী |" 

আমেরিকা ও যুরোপে দ্বিতীয়বার পরিক্রমার সময় “পরিব্রাজক; 

লিখতে লিখতে ব্বামীজীর অন্তরে ভারতীয় বা প্রাচ্য আদর্শ এবং 
মুরোপীয় পাশ্চাত্য আদর্শের তুলনামূলক মূল্যায়নপ্রচেষ্টা স্বাভাবিক- 
ভাবেই দেখ দিয়াছে । নেপ.ল্স থেকে স্বামীজীর জাহাজ মার্গাইতে 

লেগেছিল, তারপর একেবারে লগ্ডন। পরিত্রাজকে' এই অবধি 

বিবরণের পর তার মন্তব্য-_“ইউরোপ সম্বন্ধে তোমাদের তো নান! কথ। 
শোনা আছে/_তার! কি খায়, কি পরে, কি রীতি-নীতি আচার 
ইত্যাদি-_-তা আর আমি কি বলবো! তবে ইউরোগী সভ্যতা কি; 
এর উৎপত্তি কোথায়, আমাদের সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ' এ সভ্যতার 

কতটুকু আমাদের লওয়া৷ উচিত-_এ সব সম্বন্ধে অনেক কথা বলবার 
রইল |7৩ 

সেই অসমাপ্ত বক্তব্যই দ্বিতীয় বর্ষের উদ্বোধনে” ১৫ই আষাঢ়, 
১৩০৫ সংখ্য। থেকে তৃতীয় বর্ষের ১লা বৈশাখ) ১৩০৮ সংখ্যা অবধি 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'--এই নামে ধারাবাহিক রচনারপে প্রকাশিত। 

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-_এই ছুই সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনার 
মননোজ্জল রসসমুদ্ধ প্রকাশরূপে এ গ্রন্থ বিবেকানন্দ-প্রতিভার অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ কীতি। 

১) ২ 0০0220165 ডি 0105 0 55781201 ড1561581981505. 2 0612660215 

ঢ:৫) 2০] 7৬: 19. 3085 বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ৩৬৯ 

৩ পরিআাজক : বাণী ও রচন! : ৬ষঠ খণ্ড : পৃঃ ১১৭ 



বিবেকানন্দের দুই পৃথিবী : “প্রাচ্য ও পাশ্চাতা' ৪২১ 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বঙ্গমনীষা রাজ রামমোহন রায়, 
কেশবচন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার-_এই তিনজনের মাধ্যমে 

ভারত ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলনসাধনকল্পে সংস্কৃতিক দূত প্রেরণ 
করেছে। স্বামী বিবেকানন্দ কালের দিক থেকে এদের অনুজ | 

তবু পাশ্চাত্যের কাছে ভারতীয় বা প্রাচ্য অধ্যাত্মমহিম! ঘোষণা এবং 

পাশ্চাত্যের রজোগুণদীপ্ত জীবনপ্রবাহ ভারতে সঞ্চারের ংপ্রয়াসে তিনি 
যে ভাববিনিময়ের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তারই কলে পাশ্চাত্যের 
সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশ্ববাীর ধারণা আমূল পরিবন্তিত 

হয়। একদিকে 'চিকাগো-বক্তৃতা” অন্যদিকে “ভারতে বিবেকানন্দ 

গ্রন্থে বিধৃত প্রথমবার আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর কলম্ে। 
থেকে আলমোড়া পর্ষন্ত ভারতব্যাপী অভিনন্দনের উত্তররূপে প্রদত্ত 

বক্তৃতাবলী-ন্বামীজীর চিন্তাধারায় প্রাচা ও পাশ্চাতা আদর্শের 
তুলনামূলক বিচারের পটভূমি | 

আমেরিকাযাত্রার অব্যবহিত আগে স্বামীজী আসমুদ্র-হিমাচল 

পরিক্রমার দ্বারা রাজার প্রাসাদ থেকে দরিদ্রতমের পর্ণকুটির অবধি 
সবত্র ভারতবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে আপাতত্রিয়মাণ ভারতাত্মার 

প্রাণস্পন্দন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। বিদেশকে ঠিক ঠিক 
বুঝতে হলে সবার আগে দরকার স্বদেশকে পরিপূর্ণভাবে জানা । 

প্রথমবার পাশ্চাত্য-পরিক্রমার সময় যে-অভিজ্ঞত। হয়েছিল, দ্বিতীয়- 

বার পাশ্চাত্য পরিক্রমার সময় স্বামীজী সে-অভিজ্ঞতার ছারা 

ভারতীয় ব! প্রাচ্যসভ্যতার সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার এক্য বা পার্থক্য 

সম্বন্ধে আরও দৃনিশ্চয় হয়েছিলেন । 
স্বামীজী মনেপ্রাণে অনুভব করতেন যে, বুদ্ধের যেমন প্রাচ্যের 

উদ্দেশে বিশেষ বাণী ছিল, তেমনি তার নিজের বিশেষ বাণী রয়েছে 
পাশ্চাত্যের উদ্দেশে । আবার একথাও ঘোষণ! করেছেন-_“পাশ্চাত্য- 
বাসীদের উদ্দেশে আমার বাণী বলিষ্ঠ, স্বদেশবাসীদের উদ্দেশে 
আমার বাণী বলিষ্ঠতর |” 

€ “জগতের প্রতি ভারতের বাসি : বাখী ও রচন। : ৫ম খণ্ডদ্র) 



৪২২ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

বিবেকানন্দজীবনের সমগ্র ধ্যানধারণার উৎস স্বদেশজননীর যে 
বাণী সমগ্র বিশ্বের অবগতির জন্য ঘোষণ! করা প্রয়োজন, সেকথা 

ভেবে [51815 71955855 6০ €১০ ড/০:10”-_নামে একটি গ্রন্থের 

প্রাথমিক সুচনা তিনি করেছিলেন। স্বামীজীর অকাল প্রয়াণের 

ফলে *সেগ্রন্থটি সম্পূর্ণ না হ'লেও গ্রন্থ-স্চনায় সুত্রাকারে “জগতের 

কাছে ভারতের বাণী"র যে মূলনুত্রগুলি বিধৃত, তাদের অবলম্বন করে 
স্বামীজীর বিস্তৃত রচন। ও ভাষণাবলীর সাহাযে; এ-বিষয়ে স্বামীজীর 
সমগ্র চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়। যেতে পানে । 

পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রবল বন্যায় স্ববিষয়ে পাশ্চাত্য অনুকরণে 

যে প্রবণতা দেখ দিয়েছিল, স্বামীজী সে সম্বন্ধে ভারতবাসীকে বারংবার 
সাবধান হতে বলেছেন। বর্তমান ভারতে'র শেষাংশে সমকালীন 
শিক্ষিত শ্রেণীর মানসছন্দের নিপুণ বর্ণনাঁ_ “একদিকে প্রত্যক্ষশক্তি- 
সংগ্রহরূপ প্রমাণ-বাহন, শতমূর্ব-জ্যোতি, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
দৃষ্টিপ্রতিঘাতিপ্রভা ; অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী 'বহুমনীষী-উদ্ঘাটিত, 
যুগযুগাস্তরের সহানুভূতিবোগে সর্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী বলদ, আশী প্রদ, 
পূর্বপুরুষদিগের অপূর্ব বীর্য, অমানব প্রতিভা ও দেবছর্লভ অধ্যাত্মতত্ব- 
কাহিনী। একদিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্যয়; তীব্র 
ইন্জ্িয়ম্ বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে ; 
অপরদিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া ক্ষীণ অথচ মর্মভেদী স্বরে 

পূর্দেবদিগের আর্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে । সম্দুথে বিচিত্র যান, 

বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীন৷ বিছুষী 

নারীকুল, নূতন ভাব, নৃতন ভঙ্গী অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে ; 
আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অস্তহিত'হইয়! ব্রত-উপবাস, সীতা সাবিত্রী, 
তপোবন-জটাবন্ধল, কাষায়-কৌগীন, সমাধি-আত্মান্থুসন্ধান উপস্থিত 
হইতেছে । একদিকে পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা; অপরদিকে 
আধসমাজের কঠোর আত্ম-বলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে 

আন্দোলিত হইবে_-তাহাতে বিচিত্রতা কি ?”১ 
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যুগমানসের এই সংঘাতে সে যুগে বা এযুগে ধারা বিচলিত, তারা 
স্বামীজীর দৃষ্টিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই ছুই পৃথিবীর মুল পার্থক্য- 
বিল্লেষণটুকু অনুধাবন করতে পারেন-_“পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য_ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা, ভাষ।-__অর্থকরী বিগ্ভা, উপায়-_রাষ্ট্রনীতি । ভারতে উদ্দেশ্য 
_মুক্তি। ভাষা বেদ, উপায়- ত্যাগ । বর্তমান ভারত একবার যেন 

বুঝিতেছে, বৃথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্মকল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের 
সর্বনাশ করিতেছি ; আবার মন্ত্রুগ্ধবৎ শুনিতেছে। ইতি সংসারে 
স্ুটতর দোষঃ | কথমিহ মানব তব সন্তোষ: ॥)”১ 

ছুই সভ্যতার এই মূলগত পার্থক্যটি অনুধাবন করলে আধুনিক 
মনের কাছে এ ছুয়ের সমন্বয়সাধন অসম্ভব মনে হবে না। কিন্তু এখন 
অবধি অন্ুকরণসবন্থ আমাদের শিক্ষিতসমাজে যে কোনে! বিদেশী মুদ্রাই 
দেশী সম্পদের চেয়ে সহজে বরণীয়। তাই বিবেকানন্দ-সাহিত্যের 

মনন আজকের দিনেই আমাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন । 

প্রয়োজনমতো! বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সমাজ ও 
সভ্যতার ভালে দিকগুলি গ্রহণ করে সেগুলি ভারতীয়ভাবে আত্মস্থ 
করাই স্বামীজীর আদর্শ। স্বামীজীর ধারণায়, আগামী যুগের বিশ্ব- 
সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ফুরোপ নয়, ভারতবর্ষ । উদ্বোধন? পত্রিকার 
আদর্শ আলোচনা-প্রসঙ্গে (প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা 'উদ্বোধন'-_ 

প্রস্তাবনা? ) স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আসন্ন সনি? 

কাল সম্বন্ধে লিখেছেন--“এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ | 

“ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ শক্তিপ্রধান ; একের 
গভীর চিন্তা, অপরের অদম্য কার্যকারিতা ;$ একের মূলমন্ত্র 'ত্যাগ', 
অপরের ভোগ" ; একের সর্বচেষ্টা অন্তরমুখী, অপরের বহিুধী ; একের 

প্রায় সর্ববিষ্ত। অধ্যাত্ব, অপরের অধিভূত ; একজন মুকক্তপ্রিয়, অপর 
স্বাধীনতাপ্রাণ ; একজন ইহলোক-কল্যাণলাভে নিরুৎসাহ, অপর এই 
পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ ; একজন নিত্যন্থখের 

১ বাণী ও রছন। : ৬ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪৬ 



টি বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

আশায় ইহলোকের অনিত্যস্ুখকে উপেক্ষ। করিতেছেন, অপর নিত্য- 
স্ুথে সন্দিহান হইয়! বা দূরবর্তী জানিয়া যথাসম্ভব এহিক স্থখলাভে 
সমুগ্ত ।..'ভারত হইতে সমানীত সত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের 
জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত এবং নিম্নন্তরে তমোগুণকে পরাহত 
করিয়। রজোগুণ প্রতিবাহিত ন! কর্পিলে আমাদের এঁহিক কল্যাণ যে 

সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিদ্ব উপস্থিত, 
হইবৈ, ইহাও নিশ্চিত। এই ছুই শক্তির সন্মিলনের ও মিশ্রণের 
যথাসাধ্য সহায়তা কর! 'উদ্বোধনে'র জীবনোদ্েশ্টয 1”, 

ত্বামীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গীই বিস্তৃত বিশ্লেষণে ও চলতি ভাষার সহজ 
স্বাচ্ছন্দ্যে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'গ্রন্থে অভিব্যক্ত। বলা বাহুল্য, 

ভারতের সব মানুষই যে অধ্যাত্ম আদর্শে সমুন্নত বা পাশ্চাত্যের প্রতিটি 
ব্যক্তিই যে এ্রহিকম্থখে আসক্ত-_-এমন কথা স্বামীজীর অভিপ্রেত 
নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মানসপ্রবণতার মূল লক্ষণগুলিই 
তার আলোচনার বিষয় । ব্যতিক্রম সব দেশেই স্থীকার্য। 

সময়ের দিক থেকে “বর্তমান ভারত'-রচনার সমাপ্তি আর 'প্রাচ্য ও 

পাশ্চাত্য? ধারাবাহিক রচনার স্ুত্রপাত খুব কাছাকাছি। উদ্বোধন 
পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের ১৫ই আধাট, ১৩০৭ সংখ্য। থেকে তৃতীয় বর্ষের 

১ল! বৈশাখ, ১৩০৮ সংখ্যা অবধি 'প্রাচ্য ও পাশ্চত্যে'র ধারাবাহিক 

প্রকাশকাল। ১৫ই আধাঢ়, ১৩০৭ সংখ্যাটির ছা'সংখ্যা আগে ( ১৫ই 

বৈশাখ, ১৩০৭ ) “বর্তমান ভারত' পরিসমাপ্ত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য; 

রচনার স্চনায় ভাষাভঙ্গী ঘে “বর্তমান ভারতের অনুরূপ, সেকথা এ 

প্রসঙ্গে স্মরণীয় । কিছু পরেই অবশ্য সংস্কৃতির সংহত ভঙ্গিমা 
পরিবত্তিত হয়ে চলতি ভাষার জোয়ার দেখ! দিয়েছে । 'পরিত্রাজকে' 
স্বামীজীর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বিশ্বপরিক্রমায় সহযাত্রী । - প্রাচ্য ও 

পাশ্চাত্যে সে ভ্রমণের অন্তরতম কল উপলব্ধির প্রয়াস। 

বাংলায় লেখা স্বামীজীর মৌলিক মুদ্রিত গ্রন্থ 'হিসাবে প্রাচ্য ও 

পাশ্চাত্য'ই ১৩০৯ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশিত । 'পরিভ্রাজক' ও 'বর্তমান 
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ভারত' গ্রস্থাকারে প্রকাশের বৎসর ১৩১২ ; “ভাববার কথা? গ্রন্থবন্ধ 

হয় ১৩১৪ সালে । গ্রস্থাকারে “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রকাশের সময় 
স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে পাওয়া অংশ পরিশিষ্টরূপে যোগ কর! 

হয়। বইটির সমাপ্তির ধরনে মনে হয়, ভবিষ্যতে আরও কিছু বক্তব্য 
সংযোগের পরিকল্পন। হ্বামীজীর ছিল । 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রথম সংস্করণের ভূমিক! খুব সম্ভব স্বামী 
সারদানন্দজীরই লেখা । পরিচায়িকারপে তিনি লিখেছেন--“এই 

প্রবন্ধটি উদ্বোধন" পত্রে প্রকাশিত হয়। ইহাতে শ্রীমৎ স্বামীজীর 
গভীর মনস্ষিত৷ ও ভূয়োদর্শনের বিশিষ্ট পরিচয় রহিয়াছে । আমাদের 
সমাজে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাঁওয়৷ যায়; একদলের মতে 

পাশ্চাত্যের ঘাহ। কিছু সবই নিখু'ত ও সরবাঙ্গসুন্দর, দেশী জিনিষের 
মধ্যে আদৌ দেখিবার বা ভাবিবার বিষয় কিছুই নাই। অপর দল 
ঠিক ইহার বিপরীত-মতাবলম্বী ; হিন্দুদের এবং হিন্দুসমাজের যে 
কোন-কিছু দোষের থাকিতে পারে, তাহা! একেবারেই অসম্ভব বিবেচন। 
করেন ; আর যে পাশ্চাত্য জাতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ সমস্ত 

পৃথিবীময় আপনার রাজত্ব বিস্তার করিতে বসিয়াছে, তাহাদের নিকট 
হইতে আমাদের যে কিছু শিখিবার আছে, ইহা! তাহার। কক্সন্বায়ও 
আনিতে পারেন না । এই প্রবল শ্রোতের ঘাতপ্রতিঘাতে হিন্দুসমাজ 

আত্মহারা হইতে বসিয়াছে। স্বামীজীর এই প্রবন্ধ চিন্তাশীল 

ব্যক্তিগণে চিস্তাআ্োত বথার্থ পথে প্রবাহিত করাইয়া! দিবে, আশ! 
করিয়া ইহার পুনমুদ্রণ করা গেল।”১ 

উনবি'শ শতাব্দীর শেষ দিকে জোড়ার্সাকোর ঠাকুর-পরিবারের 
হিন্দুমেলার দ্বার তরুণ বিবেকানন্দ যে কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন 
তার প্রমাণম্বরপ 'সঙ্গীতকল্পতরু'র প্রথম সংস্করণে অনেকগুলি 
দেশপ্রেমের গানের তলায় শুধু “হিদ্দুমেলা' কথাটি লেখা অর্থাৎ 
হিন্দুমেলা উপলক্ষ্যে এর! রচিত ব৷ সে মেলায় গ্বীত। বঙ্কিমচন্দ্রের 
রচনাবলী হিন্মুমেলার আগে এবং সমকালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী 

১ বাধী ও রচনা: ৬ খণ্ড : পৃঃ ১৪৭ 



৪২৬ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

সত্তার অভ্যুদয় ঘটিয়েছে । স্বামীজীর দেহাবসানের পর ভগিনী 
নিবেদিতা ও শ্রীঅরবিন্দ-প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যে স্বদেশী আন্দোলনের 
ধারা বহন করে চলেছেন, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে স্বামীজী সেই স্বদেশী 
ভাবধারার মূলপ্রতিজ্ঞাগুলি আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন । 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় ( এটিও 
খুব সম্ভব স্বামী সারদানন্দেরই লেখ! ) আছে --“ন্বদেশী আন্দোলনের 
সত্রপাত হইতে আমাদের দৃষ্টি নিজ দেশের প্রতি কিছু আকৃষ্ট হইয়াছে 
বটে, কিন্তু স্বদেশভক্তির মূলভি্তি সম্বন্ধে এবং পাশ্চাত্যদেশ হইতেই 
বা! কিরপে তাহাদের কি কি গুণ গ্রহণ করিলে আমাদের 'জাতীয় 

উন্নতি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সাধারণের একট পরিষ্কার ধারণ নাই। 

কেহ কেহ পাশ্চাত্য জাতির উপর অযথা বিদ্বেষ-সম্পন্ন হইয়া 
উঠিতেছেন। আশা করি ন্বামীজীর এই নিরপেক্ষ সমালোচনা গ্রন্থ- 
দ্বারা লোকশিক্ষার বিশেষ সহায়তা হইবে ।” 

স্বামীজীর বাংল! গ্রন্থচতুষ্টয়ের মূল বিষয় 'ভারতচিন্তা' | কিন্ত 
এই ভারতচেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে অধিষ্ঠিত থেকেই বিবেকানন্দ-দাহিত্য 
বিশ্বপরিক্রমারত | সেদিক থেকে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' ছুই জীবনাদর্শের 

আর্গর-বিচার, অশন-ভূষণ থেকে আরম্ভ করে আধ্যাত্মিক পরমলক্ষ্য 
অবধি উভয় সভ্যতার চিনারুরহি জারাজাতি রত 
অনতিক্রাস্ত গ্রন্থ । 

ওজন্িতা, প্রসাদগুণ, নিপুণ বিষ্লেষণ, বুদ্ধিদীপ্ত বাগ ভঙ্গী। বিদগ্ধ 
পরিহানৈপুণ্য এবং ভারতাত্মার গভীরতম ধ্যানসত্যের মিশ্রণে বাংল! 
গছের চিরোজ্জল আদর্শন্থষ্টির নিদর্শনরূপে “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য; স্বামী 
বিবেকানন্দের অন্যতম অক্ষয় কীন্তি। 

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধ নামে 

অভিহিত। তবে সাধারণত প্রবন্ধ বলতে ঘা! বোঝায়, 'প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য তার চেয়ে কিছু বেশী। বিশ্বসভ্যতার ছটি প্রধান ধারার 
অনুধাবনে এ গ্রন্থে মৌলিক দৃর্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য যেমন লক্ষণীয়, তেমনি 
বিশ্য়কর এর প্রকাশভ্গীর স্বাহুতা । এশিয়া ও ফুরোপের ইতিহাসকে 



বিবেকানন্দের ছুই পৃথিবী “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” ৪২৭ 

মৃহু হাস্তরসের ভিয়েনে চাপিয়ে যে অনায়াম শিল্পকুশলতায় বিবেকানন্দ 

এ গ্রঙ্ছে ত/র বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন তাতে তার জ্ঞানের বিস্তার, 
দৃষ্টির মৌলিকতা৷ ও জলস্ত দেশানুরাগ পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করে। 
অতি সহজ করে বলেছেন বলেই তার বিশ্লেষণ এত গভীর । এমন 

কি প্রকাশের এই সারল্য অনেকসময় তথ্যমেদপুষ্ট গবেষকদের ।কাছে 
বথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় না । বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর 
প্রকাশ-সারল্যই বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসচগায় প্রযুক্ত হয়ে বিবেকানন্দ- 
সাহিত্যকে একই সঙ্গে গভীর ও উদার করে তুলেছে! প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের মনন-প্রাধান্য অনেক পরিমাণে স্বামীজীর ব্যক্তিসত্তার 

আনন্দময় সংস্পর্শে বূপাস্তরিত হয়ে ব্যক্তিত্ব-ন্থুরভিত রচনায় ( ইংরেজী 
1162াঞাচে বা 021:501581 29৪9য-র সগোত্র ) পরিণত ।৯ 

সা এ না 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্লাবন তখনকার 
তরুণমানসে কি প্রভাব বিস্তার করেছিল. সমকালীন পত্র-পত্রিকায় 

তার অজত্র নিদর্শন । হিন্দুকলেজের যে তরুণ ছাত্রদল সেকালে 
নব্যবঙ্গ ($০841)6 8217581) নামে পরিচিত ছিলেন, তাদের চিন্তাধারা 

সম্থন্ধে আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী তার 'রামতম্গু লাহিড়ী ও তৎকালীন 
বঙ্গঘমাজ' বইটিতে মন্তব্য করেছেন--“নব্যবক্ষের তিন প্রধান 
দীক্ষাগুরুর হস্তে তাহাদের দীক্ষা হইয়াছিল প্রথম দীক্ষাগ্ডরু ডেভিভ 
হেয়ার, দ্বিতীয় দীক্ষাগ্চরু ডিরোজিও, তৃতীয় দীক্ষাগ্ডরু মেকলে। 
তিনজনই তাহাদিগকে একই ধুয়! ধরাইয়া! দিলেন ;-_প্রাচীতে যাহা 
কিছু আছে তাহ। হেয় এবং প্রতীচিতে যাহা আছে তাহাই শ্রেয়: । 
এই অতিরিক্ত প্রতীচ্যপক্ষপাতিতার ঝেকে বঙক্গমাজ বহুকাল চলিয়! 
আসিয়াছে ।”২ 

বাংলাদাহিত্যের একদিক : ভঃ শশিতৃষণ দাশগুপ্ত : প্রবন্ধ ও রচনার 
পার্থক্য আলোচনা স্মরণীয় । ৃ 

২ বামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : সপ্তম পরিচ্ছেদ : পৃঃ ১৪২ 
(নিউ এজ সংস্করণ ) 



ছি | বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ১৮৯৬-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারী 

আমেরিকা -প্রত্যাগত বিবেকানন্দকে কলকাতাবাসীরা ষে অভিনন্দন 

দিয়েছিলেন তার উত্তরে যেন ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশই স্বামীজীর 

কণ্ঠে ধ্বনিত--“প্রত্যেক জাতিরই উদ্দেশ্য-সাধনের ভিন্ন ভিন্ন 

কার্ষপ্রণালী আছে। কেহ রাজনীতি, কেহ সমাজসংস্কার, কেহ বা 

অপর কিছুকে প্রধান উদ্দেশ্য করিয়া! কাজ করিতেছে । আমাদের 

পক্ষে ধর্মের মধ্য দিয়া ছাড়া কাজ করার অন্য কোনো উপায় নাই। 

ইংরেজ রাজনীতির মাধ্যমে ধর্ম বোঝে ; বোধহয় সমাজ-সংক্কারের 

সাহায্যে মাফিন সহজে ধর্ম বুঝিতে পারে ; কিন্তু হিন্দু রাজনীতি, 

সমাজ-সংস্কার ও অন্যান্ত যাহ! কিছু সবই ধর্মের মধ্য দিয়! ছাড়া বুঝিতে 

পারে না। জাতীয় জীবন-সঙ্গীতের এইটিই যেন প্রধান নুর, 

অন্তগুলি তাহারই একটু বৈচিত্র্য মাত্র। আর এটিই নষ্ট হইবার 

আশঙ্কা হইয়াছিল। আমরা যেন আমাদের জাতীয় জীবনের এই মূল 

ভাবটিকে সরাইয়। উহার স্থানে অন্য একটি ভাব স্থাপন করিতে 

যাইতেছিলাম। যদি আমর ইহাতে কৃতকার্য হইতাম, তবে আমাদের 

সমূলে বিনাশ হইত। কিন্তু তাহা ত হইবার নয় ।” 

তা হবার নয় ব'লেই, স্বামীজীর মতে, এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণসত্তায 
ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনার মহত্ম প্রকাশ । তরুণ সন্ন্যাসী সে যুগের 

তরুণতরদের আহ্বান করেছিলেন-_-“আমার দেশের উপর আমি 

বিশ্বাস রাখি, বিশেষ আমার দেশের যুবকদলের উপর । বঙ্গীয় 

যুবকগণের ক্বন্ধে অতি গুরুভার সমপিত । আর কথনও কোন দেশের 

যুবকদলের উপর এত গুরুভার পড়ে নাই। 'আমি প্রায় গত 

দশবংসর যাবৎ সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছি--তাহাতে আমার 

দুঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর দিয়াই :সেই শক্তি 

প্রকাশিত হইবে, যাহ! ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে 

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে '”২ 

১ বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ২১৯-১১ 

২ তদ্েৰ পৃঃ ২১৭ 
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স্বামীজীর এ আহ্বানে সে যুগে যে পরিমাণ সাড়া জেগেছিল, 
স্বাধীনতা-উত্তর পাশ্চাত্য অন্করণপ্রবাহে আজ তা৷ কিছু পরিমাণে 
স্তিমিত। রাজনীতির সর্বগ্রাসী উন্মাদন! জাতীয় প্রাণসত্যকে অনেক 
পরিমাণে আচ্ছন্ন করে আছে বলেই বিবেকানন্দ-বাণী ও সাহিত্যের 
নৃতন চর্চা ও মুঙ্গযায়ন এই বিংশ শতাব্দীর শেষপর্ধে আমাদের একাস্ত 
করণীয় । 

সেকালের নব্যবঙ্গের তরুণদলের অনেকেই কিন্তু অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় আদর্শের প্রতিই বেশী আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। 
মিশনরীদের প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও মধুস্দনের অনুসরণ সেকালে খুব কম 
বাঙালীই করেছেন৷ আবার মধুন্থদনের সতীর্থ মনন্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 
তো সেই ইংরেজীয়ানার যুগে বিশেষ ব্যতিক্রম । জোড়ার্সাকোর 
ঠাকুরবাড়ি ও মহষি দেবেন্দ্রনাথের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । 

ব্রাহ্মদমাজের কিছুটা স্বাতন্ত্য সত্বেও মূলত ভারতীয় স্বাদেশিকতার 
আদর্শে অটল দেবেন্দ্রনাথ এবং চিরাগত এঁতিহোর কল্যাণপ্রদ 

ভূমিকায় নিশ্চিত বিশ্বাসী ভূদেব-_ এদের ছ'জনকেই আমরা 
নব্যবঙ্গের ইতিহাসে ব্যতিক্রম মনে করতে পারি। সেই সঙ্গে 
রামতমু লাহিড়ী, প্যারীঠাদ মিত্র, বিভ্ভাসাগর, রাজনারায়ণ বস্গু প্রমুখ 
সে-যুগের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দও স্মরণীয় । কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 

প্রথম জাতক বস্কিমচন্দ্রের রচনাবলীতে আমর পাশ্চাত্য চিন্তাধারার 

বিচারবিহীন অনুসরণের বদলে যে স্বাধীন বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় 

পাই, তার মূলেও অন্যতম প্রেরণ! ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় । 
বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের দিথ্িজয়-অভিযানের পাশাপাশি 

কলকাতার অদূরে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে নবধুগের ভারতবর্ষ 
অতীতের অধ্যাত্মসাধনার ঘনীভূত বিগ্রহরূপে শ্রীরামকৃ্ণদেবের 
'কথামুত'-প্রসাদের সৌভাগ্যলাভ করেছে । পরবত্তাকালে শ্রীরা মকৃষ্ণ- 
আবির্ভাবের অনন্যতা বোঝাতে গিয়ে স্বামীজী লিখেছিলেন সন্কীণ 
সমাজে ধর্মের গভীরতা ও প্রবলতা৷ থাকে, ক্ষীণবপু, জলধারা সমধিক 
বেগশালিনী।।. উদার. সমাজে ভাবের বিস্তারের সঙন্গে সঙ্গে গভীরতা 



৪৩৪ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

ও বেগের নাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সমস্ত 
এঁতিহাসিক দৃষ্টান্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া এই রামকৃ্*-শরীরে সমুদ্র হইতেও 
গভীর ও আকাশ হইতেও বিস্তৃত ভাবরাশির একত্র সমাবেশ হইয়াছে। 
ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, অতি বিশালতা, অতি উদারতা ও 
মহাপ্রবলতা একাধারে সম্নিবিষ্ট হইতে পারে এবং এ প্রকারে সমাজও 

গঠিত হইতে পারে । কারণ, ব্যস্টির সমষ্টির নামই সমাজ ।”১ 
তরুণ নরেক্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও বাণীর সমুদ্রোপম গভীরতা 

ও আকাশকল্প বিস্তারের দ্বারা যেমন প্রভাবিত হয়েছিলেন, 'তেমনি 

মুগ্ধ হয়েছিলেন, ছুরহতম অধ্যাত্বসত্য-প্রকাশে শ্্রীরামকৃষ্ণবাণীর 
অনায়াসনৈপুণ্য ও শিল্পকুশলতায় ৷ বস্তত বিবেকানন্দমানসে প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সমন্বয়প্রচেষ্টা শ্রীরামকৃষ্-সাধনার উদার 
সমন্বয়েরই আর এক রূপান্তর । শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছেই তিনি 
জেনেছিলেন জগতের বিভিন্ন ধর্মমত আর কিছুই নয়, একই সত্যকে 

প্রকাশের নানান্ ভাষা মাত্র। 

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এই সমন্বয়দৃষ্টির অন্যতম উদাহরণ মেলে 
বিভিন্ন জাতির মূলগত বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনায়__“অগ্গি 
তো এক, প্রকাশ বিভিন্ন। সেই এক মহাশক্তিই ফরাসীতে 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজে বাণিজ্য সুবিচার বিস্তার আর হিশ্হুর 
প্রাণে মুক্তিলাভেচ্ছরূপে বিকাশ হয়েছে ।”২ 

কঠোপনিষদের-_-অগ্নির্ধথৈকে। ভূবনং প্রবিষ্টো 
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভৃব। 

একন্তথ! সর্বভূতাস্তরাত্মা 
রূপং রূপং প্রতিরপো বহিশ্চ।৩-_“সেই 

একই অগ্নি যেমন পৃথিবীতে প্রবেশ করে দাহাবস্ত্র আকার অনুসারে 

১ স্বামী বিবেকানন্দ ও শীপ্রীরামকষণ সঙ্ব : দরলাবাল। সরকার : রামু 

মিশনের নিয়মাবলী” অধ্যায় : পৃঃ ১২২ | 

ঙ বাণী ও রচনা! : ৬ খণ্ড : পৃঃ ১৬৪ 

ও কঠোপনিষৎ: খ্বামী গন্ভীরানন্দ-সম্পাদিত'উপনিষৎ গ্রস্থাবলী : ২1২৯ 
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সেই সেই আকার লাভ করে, তেমনি সকল সত্তার অস্তনিহিত আত্মা 
নানারূপে আপনাকে প্রকাশ করেছেন, অথচ সেই রূপের অতীতরূপেও 
তিনি বিরাজিত।_-এই প্লোকটির কথা এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই মনে 
পড়বে । স্বামীজীর জীবনে এ উপলব্ধির প্রত্যক্ষ প্রমাণ শ্রীরামকৃষ্ণ 

ও তার বাণী-যত মত তত পথ। উপনিষদের ব্রন্মোপলব্ধির 

পরিপুণ্ণ আদর্শরূপে শ্রীরামকৃষ্ষই আধুনিক ও প্রাচীন ভারতের 

চিরস্তন যোগন্ুত্রব্ূপে বিবেকানন্দের মননদৃষ্টিকে বিশ্বতোমুখী মৈত্রী ও 
করুণায় সমুজ্জল করে তুলেছে । তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার 
অন্তমিহিত এক ও অদ্ধয় সত্যকে স্বামীজী বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন 
প্রেরণায় প্রকাশিত দেখেছেন। 

বিবেকানন্দ-রচনাবলীর ভূমিকায় ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর 
একটি বাণী উদ্ধত করেছেন--4/১6, 50121706 2:0 1:6115102, 21 

০9৮ 00056 011500৯8255 06 6015551125৪ 5117512 

ঢ 00১৮৯ “চারুকলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম__একই সত্যকে প্রকাশ করবার 
বিভিন্ন পন্থামাত্র।”-__-এ উপলব্ধির মূলে রয়েছে অদ্বৈত প্রত্যয়। বলা 
বাহুল্য সে প্রত্যয়ের মূলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী__“ঈশ্বর সাকার নিরাকার 
ছুইই--তার মধ্যে সাকার নিরাকার ছুইই মিলেছে ।” (নিবেদিতার 
অনুবাদে--000 195 0090 510 00100 200 10900 10100. 

4500 776 15 (1526 15101) 120100655 ০০01 10100 290 
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উল্লিখিত ভূমিকাটিতে শ্্রীরামকৃষ্ণদেবের এই বাণীটি উদ্ধত করে 
নিবেদিতার বক্তব্য--“এইখানেই আমাদের আচার্দেবের জীবনের 
চরম তাৎপর্য, কারণ এই উপলব্ধিতেই তিনি যে শুধু প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের মিলনক্ষেত্রে পরিণত ত৷ নয়, সমগ্র অতীত ও ভবিষ্যতেরও 
সংযোগস্থল। বন্ধ এবং এক বদি সত্যিই এক সত্তা হয়, তা হলে 
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লেখককৃত । 
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শুধু কেবল সবধরণের উপাসনাপদ্ধতিই নয়, সব কাজ, সব সংগ্রাম, 
সমস্ত স্থৃন্টিই পরমসত্যলাভের বিভিন্ন পন্থা । এর পর থেকে লৌকিকে 
ও আধ্যাত্মিকে আর কোনো প্রভেদ থাকতে পারে না । পরিশ্রমই 
প্রার্থনা, জয়ই ত্যাগ, সমগ্র জীবনই ধর্ম । প্রাপ্তি ও সংরক্ষণ ত্যাগ ও 
বঙ্জনের মতোই কঠোর দায়িত্বে পূর্ণ |” £6 09 61215 1101 
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অবশ্য এক্ষেত্রে স্বামীজীকে একটু ভূল বুঝবার সম্ভাবনা থেকে 

বায়। সে ভ্রান্তি-সম্ভাবনায় শ্ত্রীরামকৃষ্ণ-মননই আমাদের পন্থা! নির্দেশ 
করতে পারে। যে অদ্বৈত উপলব্ধির দৃষ্টিতে পাধিব সমস্ত প্রচেষ্টাই 
আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ সে দৃষ্টি ধাদের নেই, তার! ন্বামীজী বা 
নিবেদিতার ব্রহ্গদৃষ্টিকে বাদ দিয়েই বস্তমুখী জীবনচর্যাকে একমাত্র 
সত্য মনে করতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ষদেব কিন্তু বলেছেন 
“অদ্বৈতজ্ঞান আচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই কর।”২ তিনি উপম! দিতেন 
আঙ্কুলে তেল মেখে কাঠাল-ভাঙার, নইলে জড়িয়ে যায়। কিছুকাল 
নির্জনে সাধনার দ্বারা অন্তরে ঈশ্বরসত্তার উপলব্ধি না হ'লে সংসার- 
চেতন তেমনি মানবমানদকে আচ্ছন্ন করে। 'ভ্রীরামকৃষ- 

বিবেকানন্দের অভিন্নসত্ার আদর্শ তাই সত্যলাভের জঙ্য সর্বন্ত্যাগ । 

২ জ্রীরামরফলীলাগ্রসজ 
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সে সত্য কখনোই ব্যবহারিক সমুন্নতির বাসন নয়, সব বাসনার 
অতীত পরম লক্ষ্যে সেই সত্যের প্রকাশ । 

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্যকৃতি আলোচনার আগে এই 
অধ্যাত্ম প্রত্যয়ের ভূমিকাটুকু স্মরণীয় । 

ঙ এ এ 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে 

পূর্বোদ্ধীত 'উদ্বোধনে'র প্রস্তাবনা? (“বর্তমান সমস্তা? ) প্রবন্ধে স্বামী 

লিখেছেন__“ইউরোপ-আমেরিক1 যবনদিগের সমুন্নত মুখোজ্জলকারী 
সম্তান ; আধুনিক ভারতবাসী আর্ধকুলের গৌরব নহেন। 

বিস্তু ভন্মাচ্ছাদিত বহ্ছির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও 
অন্তনিহিত পৈতৃক শক্তি বিগ্মান। যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় 
তাহার পুনঃ ক্ষুরণ হইবে ।”৯ 

সমস্তা এই কীভাবে সেই নবজাগরণ ঘটবে? স্বভাবতই 
সেকালের একদল পণ্ডিত মনে করতেন যে প্রাচীন শান্তর ও সমাজের 
আধিপত্যের যুগ ফিরিয়ে আনাই বর্তমান ভারতের উন্নতির উপায়। 

কিন্ত প্রাচীন ভারতের অভ্যুদয় ঘটেছিল জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে । 

আধ্যাত্মিকতা জীবনের পূর্ণতার ফল, রিক্ততার স্ষ্টি নয়। শাস্্রাচার 
ও দেশাচারের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল বলেই ভারতের অভ্যুদয় ঘটে নি; 
জাতীয় ইতিহাসের নানা স্তরে সমকালীন প্রয়োজন-অনুসারে 
এজাতীয় আচার-বিচারের প্রাুর্ভাব। তাছাড়া আধ্যাত্মিকতার জন্য 

যে মত্বগুণের প্রশাস্তি প্রয়োজন, তা এদেশের কটি মানুষের আছে ? 
সমগ্র দেশ জুড়ে নিরছ্ম প্রাণহীন জড়ত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণ। 

করে নন্ন্যাসী লিখলেন-_“ঘাহ! আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্বকালেও 

ছিল না । যাহ! যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় 

বিছ্যদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়! ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত 
করিতেছে চাই তাহাই । চাই--সেই উগ্ভম, সেই অটল ধৈর্য, সেই 

কার্ষকারিতা, সেই একতাবন্ধন। সেই উল্নতিতৃষ্ণ। ; চাই-সর্ধদা 

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩৯. 
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পশ্চান্ৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখপ্রসারিত দৃষ্টি, আর 
চাই_ আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সরকারী রজোগুণ ।-" সত্তবগুণ 
এখনও বহুদূর ।"'"রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্বে 
উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ না! হইলে যোগ কি করিবে ? 
বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে 1."'ভারতে রজোগুণের 

প্রায় একাস্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্বগুণের । ভারত 
হইতে সমানীত সত্বধধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর 

করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম়স্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়! 

রজোগুণপ্রবাহ প্রতিবাহিত ন। করিলে আমাদের এঁহিক কল্যাণ যে 

সমুৎপার্দিত হইবে না ও বহুধ। পারলৌকিক কল্যাণের বিদ্ধ উপস্থিত 
হইবে ইহাও নিশ্চিত ।”১ 

উদ্বোধন*পত্রিকার এই স্ুচনাপ্রবন্ধে স্বামীজী চেয়েছিলেন--“এই 

ছুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা”২.'সেই 
সহায়তার সার্থকতার ভিত্তিতেই বর্তমান বিশ্বসভ্যতার পরিপূর্ণতা । 

১ গা রী: 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সৃচনার ছ'মাস আগে 'উদ্বোধনে' বর্তমান 
ভারত" পরিসমাপ্ত। স্বাভাবিকভাবেই এ গ্রন্থের সৃচনায় বর্তমান 

ভারতের ভাষাভঙ্গিমার রেশ থেকে গেছে। “সলিলবিপুলা উচ্ছাসময়ী 
নদী, নদীতটে নন্দন-বিনিন্দিত উপবন, তন্মধ্যে অপূর্ব কারুকার্ধমগ্ডিত 

রত্বখচিত মেঘস্পর্শা মর্মরপ্রাসাদ, পার্শ্বে, সম্মুখে পশ্চাতে ভগ্রমৃন্ময়- 
প্রাচীর জীণচ্ছাদ দৃষ্টবংশকস্কাল কুটীরকুল, ইতস্তত শীর্দেহ ছিন্নবসন 
ষুগযুগাস্তরের নিরাশাব্যঞ্জতবদন নরনারী, বালকবালিকা। মধ্যে মধ্যে 

সমধ্মী শরীর গো-মহিষ-বলীব্দ; চারিদিকে আবর্জনরাশি-_এই 
আমাদের বর্তমান ভারত ।”৩ সামান্য অল বদল হলেও আজ অবধি 

ভারতবর্ষের এই সঠিক চিত্র । 
আজও অধিকাংশ শক্তিশালী বিদেশী জাতির চোখে আত্মকলহু- 

১ ২ বাণী ও রচন। : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩২-৩৪ 

৩ তর্দেব : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য. পৃঃ ১৪৯ 
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পর়ায়ণ আশ! আকাজ্ষ। উদ্ঘমহীন ভারতবাসীর প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ 
ককরণার মনোভাবই প্রধানতঃ দেখা যায় । অন্যদিকে বিদেশী সভ্যতার 
আপাতপ্রবলতায় একদল লোক যেমন এদেশে তাদের অন্ধ অনুকরণে 
মত্ত, তেমনি আর একদল লোক ঘ! কিছু বিদেশী তাকে ঘ্বণার সঙ্গে 

বর্জনীয় মনে করেন। স্বামীজীর মতে--“হুই দৃষ্টিই বহিদৃ্টি, ভেতরের 
কথা বুঝতে পারে না 1” 

একাধিক বিদেশী শক্তির পদানত হয়েও ভারতবর্ধ কেমন করে 

তার সভ্যতার ধার! বজায় রেখেছে; তার উত্তরে স্বামীজী দেথিয়েছেন-_- 
“প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে ।”২ সেই ভাবটি 

অনেকসময় আমাদের স্বদেশবাসীরাও ধরতে পারেন না, বিদেশীদের 
তো! কথাই নেই। সে কথ! মনে করিয়ে দিয়ে ঈষৎ ব্যঙ্গ ও তীব্র 

ষ্লোষে স্যামীজী বলছেন-_-“তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে 
ভাবো, ওটা কল্পনা । ভারতেও বল আছে, মাল আছে, এইটি প্রথম 
বোঝ । আর বোঝ যে, আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাগ্ডারে 

কিছু দেবার আছে, তাই আমর! বেঁচে আছি। এটি তোমর! বেশ 

করে বোঝ-_যাহ! অন্তর্বহিঃ সাহেব সেজে বসেছ এবং আমরা নরপশ্ড, 
তোমরা হে ইউরোপী লোক, আমাদের উদ্ধার কর' বলে কেঁদে কেঁদে 
বেড়াচ্ছ। আর যীশু এসে ভারতে বসেছেন বলে “হাসেন হোৌসেন' 
করছ ৮ 

বহুদিনের পরাধীন জাতির আত্মবিশ্বাসের অভাবই তাকে অন্ধ 
অনুকরণে প্রবৃত্ত করে। বিশেষত রাজনীতির ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক 

কালে আমাদের অন্ুকরণপ্রিয়তা বোধ হয় সবচেয়ে মাত্র! ছাড়িয়ে 
গেছে। সেকালের ও একালের অন্ুকরণবিশারদদের ক্ষেত্রে স্বামীজীর 

এই তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাতে আজও সমান উপভোগ্য এবং ভারতীয় 

আদর্শের চিরস্তনতায় স্বামীজীর অবিচল আস্থার পরিচায়ক--“ওহে 

বাপু, যীশুও আসেন নি, জিহোবাও আসেন নি, আসবেনও না । 

তারা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন। আমাদের দেশে আনবার 

১২, ৩ বানী রচন1: ৬ষ্ঠ খণ্ড; গ্রাচা ও পাশ্চাত্য : পৃ ১৪৯, ১৫৯৪ ১৫১ 
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সময় নাই। এদেশে দেই বুড়ে। শিৰ বসে আছেন, মা কালী পাঠা 
খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাশী বাজাচ্ছেন। এ বুড়ো শিব ধাড়ে চড়ে 
ভারতবর্ষ থেকে একদিকে সুমাত্রা। বোণিও, সেলিবিস, মায় অষ্ট্রেলিয়া 
আমেরিকার কিনার! পর্যস্ত ডমরু বাজিয়ে এককালে বেড়িয়েছেন, 
আর একদিকে তিববত, চীন, জাপান, সাইবেরিয়। পর্যন্ত বুড়ো শিব 
ধাড় চারয়েছেন, এখনও চরাচ্ছেন। এ যে মা কালী--উনি চীন 
জাপানে পর্যন্ত পুজ। খাচ্ছেন, ঙঁকেই যীশুর-ম। মেরী ক'রে ব্রিশ্চানর! 
পূজা করছে। এষে হিমালয় পাহাড় দেখছ, ওরই উত্তরে কৈলাস, 

সেথা বুড়ো শিবের প্রধান আড্ডা । ও কৈলাস দশমুও কুড়িহাত 
রাবণ নড়াতে পারেন নি, ও কি এখন পাত্রী ফাত্রীর কর্ম!! এ 
বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, ম! কালী পাঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাশী 
বাজাবেন-__এ দেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না 
কেন 17১ 

৪ ৪ ৪ 

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা-_শব্দ ছটির মধ্যে পার্থক্য আছে। স্বামীজীর 
ভাষায় “ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূলক 1”২ ঘা মানুষকে বিবিধ কর্মে প্রবৃত্ত 
করে। আর “মোক্ষ' মানে_“মুক্ত হতে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের 

বাইরে যেতে হবে, শরীর-বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, দাসত্ব হলে 
চলবে না ।”৩ ইহকাল বা পরকালের ভোগাকাজ্ষা। থেকে মুক্তিলাভই 
মোক্ষ। “এই মোক্ষমার্গ কেবল ভারতে আছে। অন্যত্র নাই ।”৪-_ 
ধর্মীয় দর্শনের দিক থেকে স্বামীজীর এই মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। 

আর এই মুক্তিতত্বের উপরে নির্ভর করেই ভারতীয় চিন্তাধারা; 
আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক আদর্শ গড়ে উঠেছিল। প্রাচ্য 
সভ্যতার মূল যে ভারতীয় সভ্যত। (যেমন পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলে, 
গ্রীক সভ্যতা ) তার নিজন্ব প্রকৃতিটি অনুধাবন না৷ করলে অন্ত 
সভ্যতার সঙ্গে পার্থক্যের কারণও ঠিক ধরা যায় ন!। 

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৫২ 
২৪৩, ৪ বাণী ও রচন] : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৫২ 



বিবেকানন্দের ছুই পৃথিবী : 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ৪৩৭ 

শিক্ষাচিস্তার ক্ষেত্রে ভারতীয় আদর্শে শিক্ষার্থা ও ব্রহ্মচারী শব্দ 
ছুটি একার্থক। আমাদের ব্রহ্মচারী ( বি্ভার্থা ) শব্দঘ)আর কামজকিত্ব 

এক। বিগ্যার্থী আর কামজয়িত্ব একই কথা । “আমাদের উদ্দেশ্য 

মোক্ষ। ব্রহ্ষচর্য বিনা তা কেমনে হয়, বলো ? এদের উদ্দেশ্য ভোগ, 
ব্রহ্মচর্ষের আবশ্যক তত নাই...*১ 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিশ্বপ্রকৃতির অন্তনিহিত এক্য বোধ এবং 

ভারতীয় অদ্বৈতবাদের অদ্ধন্ন উপলব্ধি-_বিভিন্ন দিক থেকে একই 
সত্যে উত্তরণের চেষ্টা। কিন্ত অদ্বৈতবাদ যেমন সচেতনভাবে নিখিল- 

বিশ্বের অস্তমিহিত সত্যকে উপলব্ধি করেছে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখনও 

তেমন প্রত্যক্ষ উপলব্ধির সচেতনতায় পৌছায় নি। তবু পরিণামবাদের 
বিচারে এ ছই সভ্যতার অস্তমিহিত মিলটুকু স্বামীজীর দৃষ্টিতে সার্থক- 
ভাবে ধরা দিয়েছে ।২ 

মুরোপীয় ও ভারতীয় সভ্যতার উপকরণ সম্বন্ধে স্বামীজী বস্ত্র 
বয়নের উপমায় বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন- “ইউরোগী সভ্যতা! 
নামক বস্ত্রেরে এই সব হাল উপকরণ। এর তাত হচ্ছে--এক 

নাতিশীতোষ্ পাহাড়ী সমুদ্রতটময় প্রদেশ ; এর তুলো হচ্চে সর্বদা 
যুদ্ধপ্রিয় বলিষ্ঠ নানা-জাতের মিশ্রণে এক মহা-খিচুড়ি জাত। এর 
টান। হচ্ছে যুদ্ধ, আত্মরক্ষার জন্য, ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ। যে তলওয়ার 
চালাতে পারে, সে হয় বড়; যে তলওয়ার না ধরতে পারে; সে 

স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে কোন বীরের তলওয়ারের ছায়ায় বাস করে, 
জীবনধারণ করে। এর পোড়েন-__বাণিক্গ। এ সভ্যতার উপায় 

তলওয়ার, সহায় বীরত্ব, উদ্দেশ্য ইহ-পারলৌকিক ভোগ ।”৩ 
“অতি বিশাল নদনদীপুর্ণ উক্জ্প্রধান সমতল ক্ষেত্র আর্য 

সভ্যতার তাত । আর্ধপ্রধান, নানাপ্রকার সুসভ্য, অর্ধলভ্য, অসভ্য 

মানুষ _এ বস্ত্রের তুলো; এর টান! হচ্ছে বর্ণাশ্রমাচার, এর পোড়েম-_- 

প্রাকৃতিক ছন্দ ও সংঘর্ষ নিবারণ 1৪ 

“ইউরোপের উদ্দেশ্ু-_সকলকে নাশ করে আমর! বেঁচে থাকবো! । 

১, ২, ৩, ৪ বাণী ও রচন। : ৬ খণ্ড : পৃঃ ১৯৬, ১৯৯, ২৯৯, ২১০-১১ 



৪৩৮. | বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

আর্ধদের উদ্দেশ্ট-_-সকলকে আমাদের সমান করব, আমাদের চেয়ে 
বড় করব। ইউরোপের সভ্যতায় উপায় তলওয়ার ; আর্ধের উপায় 

বর্ণবিভাগ ; শিক্ষা সভ্যতার তারতম্যে, সভ্যতা শেখবার সোপান-_ 

বর্ণবভাগ ; ইউরোপে বলবানের জয়; ছুর্বলের মৃত্যু ; ভারতবর্ষের 
প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম ছুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য |” 

মোক্ষকে লক্ষ্য রেখে ভারতীয় সভ্যতার পাধিব জীবনধর্মকে 
বর্ণাশ্রমাচারের দ্বারা সংহত করার প্রয়াস সম্বন্ধে অনেকেই একমত 

হবেন। কিন্ত জন্মগত সুবিধাবাদ বর্ণাশ্রমকে যে নির্মম অত্যাচাক্সে 

পরিণত করেছে, তার সঙ্গে তুলনায় ইউরোপীয় তলওয়ারের সংঘাত 
অনেক সহনযোগ্য বলে মনে হতে পারে । কিন্তু বর্ণীশ্রমের জন্যই 

ভারতে ধনীদরিদ্রের বা কায়িকভাবে ছূর্বল-শক্তিমানের প্রভেদ 
ততটা মাথা তুলতে পারে নি। ভারতীয় সভ্যতার মূলে রয়েছে 
স্বাঙ্গীকরণের প্রয়াস, যুরোগীয় সভ্যতায় প্রভাবিত ও আমূল রূপান্তরিত 
করার আগ্রহ । 

বিবেকানন্দসাহিত্যে বুবিঘোধিত ভারতের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে 

এধুগে কারু কারু মনে সংশয় দেখা দিতে পারে । লোকায়তদর্শনের 
অনুরাগী কেউ কেউ ভারতবর্ষকেও জড়বাদী চিন্তার দেশরূপে প্রতিপন্ন 

করতে পারলে আশ্বস্ত হা'ন-_সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতীয় মনীষা 
একদিকে যেমন ঈশ্বরকেও যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা অস্বীকার করার সাহস 

রেখেছে, অন্যদিকে তেমনি পুরাকাল থেকে বেদাস্তের অছৈত-প্রত্যয় 
পরমসত্যকে বাকামনের অগোচররূপে নামরূপের পরপারে নির্দেশ 

করে এসেছে। 

তবু সাধারণভাবে ভারতীয়দের আচার-আচরণে যে হূর্বল 

লোলুপতা৷ ও হীনমন্যতা দেখ। যায় তার কারণ কি? অপরপক্ষে 

স্বুরোগীয়দের বস্তপ্রধান মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনের আচার- 
আচরণে যে সরল নীতিবোধ। ন্যায়নিষ্ঠা ও শৃঙ্খল! দেখা যায়, তারই ব! 
উৎস কোথায় ? 

'.১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ খণ্ড : পৃঃ ২১১ 
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এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'পথের সঞ্চয়'গ্রন্থের "যাত্রার পূর্বপত্র' 

রচনাটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য | বাহান্ন বছর বয়সে যুরোপ- 
যাত্রাকালে কবির অন্তরে পাশ্চাত্যসভ্যতার ব্বরূপ সম্বন্ধে যে বক্তব্য দেখ! 

দিয়েছিল, প্রাসঙ্গিকবোধে তার আংশিক উদ্ধৃতি-__“যুরোপীয় সভ্যতা 
বস্তুগত, তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই, এই একটা বুলি চারিদিকে 
প্রচলিত হইয়াছে। যে কারণেই হউক এইরূপ জনশ্রুতি যখন প্রচার 
লাভ করিতে থাকে তথন আর তাহার সত্য হওয়ার প্রয়োজন থাকে 

না। পীচজনে যাহা বলে ষষ্ঠ ব্যক্তির তাহা উচ্চারণ করিতে বাধে ন। 
এবং নানা কণ্ঠের আবৃত্তিই তখন যুক্তির স্থান গ্রহণ করিয়া বসে। 

এ কথা গোড়াতেই মনে রাখা দরকার, মানবসমাজে যেখানেই 
আমরা যে কোনো মঙ্গল দেখি না কেন তাহার গোড়াতেই আধ্যাত্মিক 

শক্তি আছে। অর্থাৎ মানুষ কখনোই সত্যকে কল দিয়া পাইতে 

পারে না, তাহাকে আত্মা দিয়াই লাভ করিতে হয়| মুরোপে যদি 
মানুষের কোনো! উন্নতি দেখি তবে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে, সে 

উন্নতির মূলে মানুষের আত্মা আছে-_কখনোই তাহা জড়ের স্যষ্টি 
নহে ; বাহিরের বিকাশে আত্মারই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।”১ 

এরপর রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে টাইটানিক জাহাজডুবির সময়ে 
যুরোগীয় যাত্রীদের “আত্মত্যাগের আশ্চর্য উদাহরণ স্থাপন করে 
প্রশ্ন করেছেন--“আত্মত্যাগের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কি কোনো যোগ 

নাই? এট! কি ধর্মবলেরই একটা লক্ষণ নহে ?”২ 

জ্ঞানের রাজ্যে নিত্য নব আবিষ্কারে, মানবকল্যাণের জন্ নিত্য নব 

আত্মদানে মুরোপ প্রতি মুহূর্তে তার অজত্র প্রাণশক্তির উদাহরণ দিয়ে 
চলেছে । এমন কি নুদূর বিদেশে বদি কোনে! সত্যের সন্ধান সে পায়, 
তা হলে একজন যুরোগীয় যে ত্যাগ ও নিষ্ঠার দ্বার সে সত্যকে অমুধাবন 
করে, রবীন্দ্রনাথ রামমোহন-অন্ুগামী হ্যামারগ্রেন এবং বিবেকানন্দ 

অনুগামী নিবেদিতারত৩ মধ্যে তার উজ্জ্বল উদাহরণ দেখেছেন । 

১২. রবীজ্ররচনাবলী : দশম খণ্ড : জন্মশতবাধিক সং : পৃঃ ৮৬৩) ৮৬৫ 

৩ “ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি ভক্তি বহন করিয়া কিন্নপ 



৪৪* বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

“...এই ছুটি ভক্ত এমন স্থানে এমন অবস্থার মধ্যে আত্মদান 

করিয়াছেন যেখানে তাহাদের জীবনের কোনো পূর্বাভ্যস্ত সহজ পথ 

তাহাদের সম্মুধে ছিল ন! ; যেখানে তাহাদের হৃদয়মনের 'আজন্মকালের 

সংস্কার পদে পর্দে কঠোর বাধা পাইয়াছে ; যেখানে কেবল যে তাহারা 
আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাহা নহে, পদে পর্দে আত্মোৎসর্গের পথ 

ভাহাদের নিজেকে খনন করিয়া! চলিতে হইয়াছে-_কেননা, তাহাদের 
প্রবেশ চারি দিকেই অবরুদ্ধ । 

“সত্যকে ভক্তি করিবার এই ক্ষমতা, এবং সত্যের জন্য দুর্গম বাধ! 
লভ্বন করিয়। দিনের পর দিন আপনাকে অকুষ্ঠিতভাবে নিঃশেষে দান 

করিবার এই শক্তি, এ যে তাহাদের জাতীয় সাধন! হইতেই তাহার! 

পাইয়াছিলেন। এই আশ্র্য শক্তি কি বস্ত-উপাসনার দ্বারা কেহ 

লাভ করিতে পারে? ইহ! কি যথার্থই আধ্যাত্মিকতা নহে ? এবং 

জিজ্ঞাসা করি এই শক্তি কি আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে 

পাই 
আপাতদৃষ্টিতে যুরোপের এই প্রাণশক্তিকে আধ্যাত্মিকতারই একটি 

দিক বলে মেনে নিলেও বিবেকানন্দ যে 'মোক্ষ' ও ধর্মের পার্কোর 
কথা বলেছেন, সেদিক থেকে যুরোপের সাধনাকে আমরা ধর্মের 
পরিচায়করূপে অবশ্যই স্বীকার করব, কিন্তু সর্ববন্ধনমুক্ত আত্মার 
স্বাধিকারের সত্য বলে মেনে নিতে পারব না। ফুরোপে সামাজিক ও 

রাষীয় ক্ষেত্রে আত্মত্যাগের আদর্শ যেমন দেখানে! যেতে পারে, ভারতে 
তেমনি আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য সর্বত্যাগের আদর্শ জাতীয় জীবনের 

প্রধান স্ুর। তাছাড়া আধ্যাত্মিকতার স্তরগত তারতম্যের কথ! 

এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয় । যুরোপের কর্মমুখর সভ্যতার অসাধারণ 
মনোবলের কথ স্বীকার করেও বল! যায় তা ভারতীয় পরাবিদ্ভাসম্মত 

আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রকাশ নয়। অপরপক্ষে ভারতীয় সভ্যতায় 

অডভুত আত্মত্যাগের দ্বারা ভারতবর্ষের নিকট আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন 
তাহা কাহারও অবিদ্ধিত নাই ।” রবীন্দ্রচনাবলী : দশম খণ্ড : পৃঃ ৮৬৬ 
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ব্যবহারিক জীবনের সহত্র ত্রুটি সত্বেও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির 
পরমপ্রজ্ঞাই এ সভ্যতাকে আজ অবধি ধারণ করে আছে । হ্যামারগ্রেন 
বা নিবেদিতা তাদের যুরোপীর ধৈর্য ও একমুখীনতাকে ভারতীয় 
আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন এবং তারা যে পরিমাণে 
ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে গ্রহণ করতে পেরেছেন, সেই পরিমাণেই 
তাদের সিদ্ধি। ফুরোগীয় বলে নয়, ভারতীয়করণের দ্বারাই তাদের 
অধ্যাত্মচেতনার সার্থকতা । 

মুরোপ-পরিক্রমাকালে স্বামীজী সে দেশের এশ্বর্য ও মহিমায় যেমন 
মুগ্ধ হয়েছিলেন, তেমনি শুনতে পেয়েছেন সব আনন্দ-কলরোলের 
অন্তরালে গোপন বেদনার দীর্ঘশ্বাস । স্পষ্ট নির্দেশ করেছেন-_ 

“জড়শক্তির লীলাভূমি যুরোপ যদি নিজ সমাজের ভিত্তি পরিবর্তন 
করে আধ্যাত্মিকতার উপর স্থাপিত না করে, তবে আগীমী পঞ্চাশ 

বছরের মধ্যেই তা ধ্বংস হয়ে যাবে।”১ তার দিব্যদৃষ্তিতে সমগ্র 
যুরোপীয় সভ্যতা আগ্নেয়গিরির উপরের প্রতিষ্ঠিত নগরী- যে-কোনো! 
মুহূর্তে অগ্নিউদশগীরণে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। স্বামীজীর 
এ-বক্তব্য কেবল তদানীন্তন যুরোপ সম্বদ্ধেই প্রযোজ্য একথা মনে 

করার কারণ নেই, পরবর্তাকালের ছই মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত যুরোপও 
আমন্ন পরামাণুযুদ্ধের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে গুণতে ধ্বংসের পথ প্রশস্ত 
করে চলেছে । | 

কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণগ্রাহিতায় বিবেকানন্দের আস্তরিকতাও 
সমান লক্ষণীয়। পাশ্চাত্যের অগ্রগতির সম্বন্ধে ঈর্যাকাতর ভারতবাসীদের 
উদ্দেস্টে স্বামীজীর নির্দেশ-_“এ সংসার-_দেখ তোর, না দেখ, মোর' 
কেউ কারু জন্য দাড়িয়ে আছে? ওরা দশ চোখ, ছ-শ হাত দিয়ে 

দেখছে ; আমরা-_গোসাইজী যা পু'ঘিতে লেখেন নি--তা কখনই 
করব না; করবার শক্তিও গেছে। অন্ন বিনা হাহাকার !! দৌষ 

কার? প্রতিবিধানের চেষ্টা তো অষ্টরস্তা, থালি চীৎকার হচ্ছে ; বস্ ! 
কোণ থেকে বেরোও না-_-ছুনিয়াটা কি চেয়ে দেখ না। আপনা 

১ বাণী ও রচন1: ৫ম খণ্ড: পৃঃ ৫১-৫২ শর: 
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আপনি বুদ্ধিস্দ্ধি আসবে ।”১ রহস্চ্ছলে ছু' সভ্যতার মূল পার্থক্য 

বোঝাতে গিয়ে স্বামীজী লিখছেন- -“দেবাস্থরের গল্প তো জানই। 

দেবতারা! আস্তিক- _আত্ায় বিশ্বাস, ঈশ্বরে-_পরলোকে বিশ্বাস রাখে । 

অস্থুররা বলছে-_ইহলোকে এই পৃথিবী ভোগ কর, এই শরীরটাকে 
সুখী কর। দেবতা ভাল, কি অস্তুর ভাল, সেকথা হচ্ছে না । বরং 

পুরাণের অনুরগুলোই তো! দেখি মনিষ্যির মতো দেবতাগুলো তা 
অনেকাংশে হীন। এখন বোঝ যে, তোমরা দেবতার বাচ্চা আর 

পাশ্চাত্যের অনুরবংশ, তা হলেই ছু-দেশ বেশ বুঝতে পারবে ।”২ . 
পাশ্চাত্যে নারীর সম্মান স্বামীজীকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল । 

ভারতবর্ষে বহুযুগের পদদলিত নারীসমাজের তুলনায় পাশ্চাত্যের 
নারীজাতির স্বাতস্থ্য ও কর্মশক্তি স্বাভাবিকভাবেই নারীজাতির প্রতি 

শরদ্ধাপরায়ণ বিবেকানন্দের পক্ষে মর্্রগ্রাহী হয়েছিল--“ক্যাথলিক 
মুরোপের মেরীপুজা, আধা বামাচার রকমের ; পঞ্চ মকারের শেষ 

অঙ্গগুলে। বাদ দিয়ে। প্রকাশ্য, সর্বসাধারণ) শক্তিপুজ1, বামাচার।_- 
মাতৃভাবও যথেষ্ট । প্রটেস্টান্ট তো! ইউরোপে নগণ্য-_ধর্ম তো 
ক্যাথলিক । সে ধর্মে জিহোবা যীশু ত্রিমুত্তি-_সব অন্তর্ধান। জেগে 

বসেছেন “মা! শিশু-বীশু-কোলে মা । লক্ষস্থানে লক্ষরূপে 

অট্রালিকায়, বিরাট মন্দিরে, পৎপ্রান্তে। পর্ণকুটিরে “মা? “মা” মা?! 
বাদশা ভাকছে “মা” জঙ্গ বাহাছুর সেনাপতি ডাকছে “মা”, ধ্বজাহন্তে 

সৈনিক ডাকছে “মা” পোতবক্ষে নাবিক ডাকছে “মা” জীর্ণবস্ত্র ধীবর 
ডাকছে “মা” রাস্তার কোণে ভিথারী ডাকছে “মা” ন্ট মেরী, “ধন্য 

মেরী” দিনরাত এ ধ্বনি উঠছে। 

“আর মেয়ের পুজো । এ শক্তিপুজো কেবল কাম নয়, কিন্তু যে 

শক্তিপুজে। কুমারী সধবাপুজো। আমাদের দেশে কাশী কালীঘাট প্রভৃতি 
তীর্থস্থানে হয়, বাস্তবিক কল্পন! প্রত্যক্ষ, কল্পনা নয়- সেই শক্তিপূজে ৷ 
তবে আমাদের পুজে! এ তীর্থস্থানেই। সেইক্ষণমাত্র ; এদের দিনরাত, 
বারমাস ৮৩ 
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ফরাসীজাতি মুরোপের্স অগ্রণীরূপে বিবেকানন্দের বিমুগ্ধ শ্রন্ধার 
কেন্দ্র। ফুরোপের নবজদ্মবর্ণনাপ্রসঙ্গে (্বল্নকথায় সরল ভঙ্গিমায় 
এই নবজল্ম ( £673815581)06 )- -বিবরণও অপূর্ব ) পারি ও ফ্রাাসের 
কথা বিশেষভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়বার আমেরিক। 
থেকে ফিরবার পথে 'পারিপ্রদর্শনী'র অভিজ্ঞতা এদিক থেকে সহায়ক 

হয়েছে। «এই পারি নগরী সে. ইউরোগী সভ্যতা-গঙ্গার গোমুখ। 
এ বিরাট রাজধানী মত্যের অমরাবতী, সদানন্দ-নগরী। এ ভোগ, 

এ বিলাস, এ আনন্দ__না লগ্নে, না বালিনে, না৷ আর কোথায়। 

লগুনে, নিউ ইয়র্কে ধন আছে; বালিনে বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট ; নেই সে 
ফরাসী মাটি, আর সর্বাপেক্ষা নেই ফরাসী মানুষ । ধন থাক, প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্যও থাক-_মানুষ কোথায় ? এ অদ্ভূত ফরাসী চরিত্র প্রাচীন গ্রীক 
মরে জন্মেছে যেন--সদা আনন্দ সদ উৎসাহ, অতি ছ্যাবলা আবার 

অতি গম্ভীর, সকল কাজে উত্তেজনা, আবার বাধা পেলেই নিরুৎসাহ । 

কিন্ত সে নৈরাশ্য করাসী মুখে বেশীক্ষণ থাকে না, আবার জেগে ওঠে ।”৯ 

অনেকটা বাঙালীচরিত্রের সঙ্গে মেলে বলেই কি স্বামীজী। 

ফরাসীদের অতো ভালোবেসেছিলেন ? 
দ্ঁ চি ৪ 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনধারার তুলনামূলক আলোচনায় দৈনন্দিন 
জীবনচর্চা থেকে আরম্ভ করে পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-বিচার, 

রীতিনীতি ধর্সকর্ম-__সর্ববিষয়ে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গী পাঠককে সরস 
বৈদক্ষ্যে মুগ্ধ করে রাখে । এদিক থেকে ছু'একটি উদাহরণ পাঠকের 

কাছে নিবেদন করি। 

পরিচ্ছন্নতা -সম্বদ্ধে ছুই সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গী__“আমর দিব্যি স্নান 
করে একখান! তেলচিটে ময়লা কাপড় পরলুম, আর ইউরোপে ময়লা 
গায়ে না নেয়ে একটি ধপধপে পোষাক পরলে । এইটি বেশ করে বোঝ 
এইটি আগাগোড়ায় তফাত-_হিন্দুর সেই যে অস্তুষ্টি তা আগাপাস্তলা 
সমস্ত কাজে । হিন্দু-_ছেঁড়া ন্যাতা মুড়ে কোহিনুর রাখে ; বিলাতি-_ 
রোলার ৩০৫৬ ৯০ রা, ক 

১ বাণী ও রচন] : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৯৩ 



৪৪৪ বিবেকানন্দ ও বাংলানাহিত্য 

সোনার বাক্সয় মাটির ডেল! রাখে ! হিন্দুর পরিষ্কার শরীব হলেই 
হ'ল, কাপড় যাঁতা হোক! বিলাতির কাপড় সাফ থাকলেই হুল 
গায়ে ময়লা রইলই বাঁ! হিন্দুর ঘর দোর ধুয়ে মেজে সাফ, তার 

বাইরে নরককুণ্ড থাকুক না কেন! বিলাতির মেজে কারপেটে মোড়া 
ঝকঝকে ময়ল! সব ঢাকা থাকলেই হল! হিন্দু করছেন ভেতর সাফ! 
বিলাতি করছেন বাইরে সাফ 1”১ 

জীবনদৃষ্টির পার্থক্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের 
হাস্তরসমিশ্রিত একটি উদাহরণ-_-“আয়ু; বল, বীর্য, এদের আর 
আমাদের, অনেক ভেদ ; আমাদের বল, বুদ্ধিঃ ভরসা-_তিন পেরুলেই 
ফরসা ; এরা তখন সবে গ। ঝাড়া দিয়ে উঠছে। আমর! নিরামিষাশী, 
আমাদের অধিকাংশ রোগ পেটে; উদরভঙ্গে বুড়োবুড়ী মরে। 
একজন এদেশী২ বিজ্ঞ ভাক্তার বন্ধু জিজ্ঞাসা করছেন যে, পেটের 
রোগগ্রস্ত লোকের। কি প্রায় নিরুৎসাহ বৈরাগ্যবান হয়? হাদয়াদি 
উপস্পের শরীরের রোগে আশ! বিশ্বাস পুরো। থাকে । ওলাওঠা রোগী 
গোড়া থেকেই মৃত্যুভয়ে অস্থির হয়। বল্মারোগী মরবার সময় পর্যস্ত 
বিশ্বাস রাখে যে, সে সেরে উঠবে । অতএব সেই জন্যই কি ভারতের 
লোক সর্বদাই মরণ আর বৈরাগ্য বৈরাগ্য করছে ?৩ 

আমিষ-নিরামিষ প্রসঙ্গে স্বামীজীর হাসিঠাট্টার বিশেষ ভঙ্গী__ 
“পাশ্চাত্যদেশে এরা লড়ছে যে, মাংস থেলে রোগ হয়, নিরা মিষাশী 

নীরোগ হয় ইত্যাদি । একপক্ষ বলছেন যে মাংসাহারে যত রোগ ; 

অপরপক্ষ বলছেন, ও গল্পকথা, ত' হলে হি'ছ্রা নীরোগ হত, আর 
ইংরেজ আমেরিকান প্রভৃতি প্রধান প্রধান মাংসাহারী জাত, রোগে 
লোপাট হয়ে যেত এতদিনে । একপক্ষ বলছেন যে ছাগল খেলে 
ছাগুলে বুদ্ধি হয় শুয়োর খেলে শুয়োরে বুদ্ধি হয়ঃ মাছ খেলে মেছো! 
বুদ্ধিহবে। অপরপক্ষ বলছেন যে, ছাগল থেলে ছাগুলে বুদ্ধি হয় 

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৭১ 
২ এক্ষেত্রে বিদেশী । হ্বামীজী তখন মুরোপ-আমেরিকায় ভ্রমণরত | 
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বিষেকানন্দের ছুই পৃথিবী : "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য? ৪৪৫ 

এবং ভাত খেলে ভেতো বুদ্ধি। জড় বুদ্ধির চেয়ে চৈতন্যবুদ্ধি হওয়। 
ভাল। একপক্ষ বলছেন, ভাত-ডালে যা! আছে মাংসেও তাই ; অপর 

পক্ষ বলছেন, হাওয়াতেও তাই. তবে তুমি হাওয়া থেয়ে থাক 1”১-_ 

অবশ্য মাংসাহারকে স্বামীজী রজোগুণাত্মক কর্মের পক্ষেই প্রশস্ত মনে 
করতেন, সত্বগুনীদের পক্ষে নিরামিষ আহারই নির্দেশ করে গেছেন ।২ 

সমগ্র “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য? জুড়েই এমনি লঘ্ঘু ভঙ্গীতে গুরু বিষয়ের 
অবতারণা । কিন্তু কোথাও এ ব্চনাকে বাকসবন্য মনে হয় না । 

প্রতিটি বিষয়ের পিছনে আছে তীক্ষতম পর্যবেক্ষণ ও সুদীর্ঘ মননের 
ইতিহাস। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” এই কারণেই স্বামীজীর গ্রন্থচতুষ্টয়ের 
মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় । 

ষ্ঁ গু ঙ 

মননের গভীরতার সঙ্গে' বাচনের সরসতার এমন মিলনে 
বিবেকানন্দের পরে যোগ্য উত্তরস্থরী প্রমথ চৌধুরী । অবশ্য প্রমথ 
চৌধুরীর গণ্যভঙ্গীতে সওয়াল জবাবের প্রাধান্যের জন্য একটু কৃত্রিমতা 
এসে পড়েছে, তবু সরস গগ্ভঙ্গীর অস্তল্লান পরিহাসবৈদগ্ধ্যে বাংলা 
ভাষার তিনি অন্ততম শ্রেষ্ঠ লেখক। একথা আজকের দিনে 
পুনরুক্তি করতে হলো-_কারণ, প্রমথ চৌধুরী-শতবাধিকী উপলক্ষে 
ভার সাহিত্যিক মূল্যায়নে নেতিবাচক প্রবণতাই ছূর্ভাগ্যবশত বেশী। 

বক্তব্য-নিবেদনে স্বামীজীর আপাত লঘুভঙ্গী আবার যখনই 
প্রয়োজন দার্শনিক জিজ্ঞাসাও ফুটিয়ে তুলেছে । উদাহরণস্বরূপ উনবিংশ 
শতাব্দীর অন্থতম শ্রেষ্ঠ মতবাদ---[৮015601012 1156০05 (ত্বামীজীর 

পরিভাষার 'পরিণামবাদ' ) সম্বন্ধে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার 
বিশ্লেষণ লক্ষণীয় । স্বামীজীর মতে এই মতবাদ যুরোপে নুতন হ'লেও 
ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন কাল থেকেই বর্তমান। তবে ইউরোপীয় 
৪0160) ( এভোল্যুশন) বহিমুখি,ভারতীয় পরিণামবাদ অস্তযুখী। 

“পূর্বে বলেছি যে আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি চিন্তা সমস্ত আধ্যাত্মিক 
সমস্ত বিকাশ ধর্মে; আর পাশ্চাত্যে এ সমস্ত বিকাশ বাইরে, 

৯২ বাণী ও রচন] :৬ঠ খণ্ড: পৃঃ ১৭৪, ১৭৫ 



8৪৬ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

শরীরে, সমাজে | ভারতবর্ষে চিন্তাশীল মনীবীরা ক্রমে বুঝতে 
পারলেন যে, ও আলাদাভাবট। ভূল; ওসব আলাদার মধ্যে সম্বন্ধ 
রয়েছে, মাটি পাথর গাছপাল। জন্ত মানুষ দেবত। এমন কি ঈশ্বর স্বয়ং 
এর মধ্যে এঁক্য রয়েছে, অদৈতবাদী এর চরম সীমায় পৌছুলেন, 
বল্লেন যে, সমস্তই সেই একের বিকাশ ।..*এদের অধিকাংশ পণ্ডিতই 
এখন বুঝেছে--এদের রকম দিয়ে- জড় বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে 1-*.”৯ 

পাশ্চাত্য সাআজ্যবাদের প্রভাবে যুরোপীয় ভারততাত্বিকের! যখন 
আর্ধ-অনার্ধ-ন্দের কল্পনায় মত্ত। স্বামীজী তখন প্রাচীন শাস্ত্র ও] 
সাহিত্য মন্থন করে এ মতবাদদের অসারত। প্রমাণে কৃতসঙ্কল্প । বৈদিক 
যুগ থেকে রামায়ণ মহাভারতের পৌরাণিক যুগ্ন অবধি কোথাও এ 
জাতীয় সংঘাতের বিবরণ নেই। র্রামায়ণের বানর বা রাক্ষস 

কাউকেই রামচন্দ্র পদানত করতে চান নি, বিশেষত বানরদের তো! 
নয়ই। রাবণের সঙ্গে রামচন্দ্রের বিবাদের কারণ রাজনৈতিক প্রতুত্বের 
আকাক্ষা নয় । রাবণের রাজ্য ও সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশী বই 
কম নয়। সেদিক থেকে বরং আমেরিকা, নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়। 
প্রভৃতি অঞ্চলে বন্তজাতিদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের ব্যবহার স্মরণীয় । 
অপরপক্ষে সভ্যতার স্তরভেদ অনুসারে ভারতবর্ষ সব অশিক্ষিত ও 

অসভ্য জাতিকেই গ্রহণ করে ধীরে ধীরে উচ্চতর স্তরে উপনীত 
হওয়ার সুযোগ দিয়েছে__কোনো আরণ্যক জাতিকেই বিনষ্ট করে নি। 
'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পরিশিষ্টে স্বামীজী যুরোপ ও এশিয়ায় মুসলমান 
ও গ্রীষ্টান-বিজয়ের ইতিহাস অবলম্বনে দেখিয়েছেন যে, খৃষ্টধর্সের 
অনুগামীদের চেয়ে ইসলামের অনুসারীরা অন্য জাতির শিক্ষা ও 
নংস্কৃতিরক্ষায় উদারতর ।২ 

ক ১ ৰ পু 

প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যে'র এই তুলনামূলক আলোচনার পিছনে 
স্বামীজীর উদ্োশ্তয ছিল ভারতবাসীকে আধুনিক জীবনসংগ্রামের 

১. বাণী ও রচন। : ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ২** 
২ তদের : পৃঃ ২১১১৬ 



বিবেকানন্দের ছুই পৃথিবী : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ৪৪৭ 

উপযুক্ত করে তোলা । যে ব্যক্তি বা জাতি ধর্মের নামে আলম্তয 

ও জড়তাকে প্রশ্রয় দেয় তার ইহকালই নষ্ট, পরকাল তো দূরের 
কথা । 

“অহিংসা ঠিক, নির্বৈর বড় কথা; কথ! ত বেশ, তবে শান্ত 
বলছেন, তোমার গালে এক চড় ঘর্দি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি 
ফিরিয়ে ন। দাও, তুমি পাপ করবে । 'আততায়িনমায়াস্তং ইত্যাদি,।:"' 
বীরভোগ্যা বনুন্ধরা-_-বীর্ধপ্রকাশ কর, সাম, দান, ভেদ, দগুনীতি 

প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধামিক !..-অন্তায় সা করা 
পাঁপ, গৃহস্থের পক্ষে ; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে। 

মহাউৎসাহে অর্থোপার্জন করে, স্ত্রী পরিবার দশজনকে প্রতিপালন, 

দশটা! হিতকর কার্যানুষ্ঠান করতে হবে| এ না পারলে ত তুমি কিসের 

মানুষ? গৃহস্থই নয়__-আবার “মোক্ষ !) 
'**আহাম্মকের কথা! মানুষই শোনে না, তা ভগবান। এখন 

উপায় হচ্ছে এ ভগবদ্ধাক্য শোনা, “ক্রেব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ; 

'তন্মাত্বমুত্তিষ্ঠ বশো৷ লভন্ব' ।”১ 
প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের মধ্যে পৌরাণিক যুগের শ্রীকৃষ্ণ ও 

এতিহাসিক যুগের বুদ্ধই বিবেকানন্দমানসে উজ্জ্বলতম | লক্ষণীয়-_ 
ছু'জনেই ক্ষত্রিয়__বিবেকানন্দ নিজেকে যে বংশোদ্ভূত মনে করতেন । 
শ্রীকৃঞ্ণজীবনে পরমজ্ঞান, ক্ষুরধার বুদ্ধি, অদ্ভুত কর্মকুশলতা, অনস্তগ্রীতি 
_এ সব কিছুর সংমিশ্রণ স্বামীজীর দৃষ্টিতে তাকে শ্রেষ্ঠ মানবে 
পরিণত করেছে । ভারতীয় জীবনাদর্শের চিরসারথি ও চিরসখা৷ এই 
মহানায়ক কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম-কোলাহলের মধ্যস্থলে বসেই পরম- 
সত্যের মন্ত্রবাণী উচ্চারণ করেছেন। বিবেকানন্দজীবনের ঝটিকাবর্তের 
অন্তরালে তন্ময়ধ্যানের উপলব্ধিতে তার স্বভাবস্থিতি লক্ষণীয়। 

সত্বগুণের অর্থ যে নিরুদ্ধম জড়তা নয়, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ মহাভারতের 
শ্রীকৃ$ ও নবভারতের বিবেকানন্দ-জীবন । 

'মোক্ষ' ও ধর্মের যে পার্থক্য স্বামীজী আগে বুঝিয়েছেন সেই 

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃঃ ১৫৩ 



কিট বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

সুত্রে তার মন্তব্য__মুক্তিকামের “ভাল' অন্যরূপ, ধর্মকামের 'ভাল' 
আর একপ্রকার । এই গ্ীতাপ্রকাশক শ্রীভগবান এত করে 

বুঝিয়েছেন, এই মহাসত্যের উপর হি"ছুর ব্বধর্ম, জাতিধর্ম ইত্যাদি । 

'অছে্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চঁ ইত্যাদি ভগবদাক্য 
মোক্ষকামের জন্ত। আর কেব্যং মাম্ম গম: পার্থ ইত্যাদি, 
'তম্মাত্বমুত্তিষ্ঠ বশো৷ লভম্ব ইত্যাদি ধর্মলাভের উপায় ভগবান 
দেখিয়েছেন। অবশ্ট কর্ম করতে গেলেই কিছু না কিছু পাপ 
আসবেই । এলই বা; উপোসের চেয়ে আধপেটা ভাল নয়? কিছু 
না করার চেয়ে, জড়ের চেয়ে ভাল মন্দ মিশ্রকর্ম কর! ভাল নয় 
গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, দেয়ালে চুরি করে না, তবু তারা গরুই 
থাকে, আর দেয়ালই থাকে । মানুষে চুরি করে, মিথ্যা কয়, আবার 
সেই মানুষই দেবতা হয় ।”১ 

ভাষার ক্ষেত্রে যেমন স্বামীজী ভিক্টোরীয় যুগের শুচিবা ইগ্রস্ততাকে 

অনায়াসে অবহেলা করেই সবল মনুষ্যত্বের সজীবতা সঞ্চার করেছেন, 
জাতীয় জীবনে রজোগুণসঞ্চারের আগ্রহেও তেমনি ভালো-মন্দের 

প্রচলিত মাপকাঠিকে অনায়াসে অবজ্ঞা করেছেন। তবু মৃল্যবোধে 
তিনি যে অবিচল, সেকথা প্রাচ্য আদর্শকে “দেবতা? ও “পাশ্চাত্য? 

আদর্শকে 'অনুরের' সঙ্গে তুলনাতেই পরিশ্ফুট। নিক্ষধাম আত্মোপলব্ধির 
আদর্শ ছাড় বথার্থ আধ্যাত্মিকতা হতেই পারে না প্রাচ্য ও 

পাশ্চাত্যের যেখানে তা আছে সেখানেই বধার্থ আধ্যাত্মিকতা । কিন্তু 
আদর্শের সেই তুঙ্গশিখরে পৌছুবার আগে সদসৎ-মিশ্রিত কর্মের মধ্য 
দিয়েই আমাদের যাত্রা । বিচারশীল মন ক্রমে 'সৎ-আদর্শের অনুবর্তী 

হয়ে পরম সত্যের উপলব্ষিতে পৌঁছয় । 
১৪ যা 

পরিব্রাজক? এবং (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য? ছুই গ্রন্থেরই ভাষা শৈলী 

মোটামুটি এক। তবু 'পরিব্রাজকে*র ভাষায় তৎসম শব্দ বা সমালবন্ধ 
পদের বাচ্ছল্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এসে স্বামীজীর চলতিভাষ! আরে! 

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃঃ ১৫৪-৫৫ 



বিবেকানন্দের সই পৃথিবী; “প্রা ও পাশ্চাতা' 8৪৯ 

স্বচ্ছন্দ, দেশজ শন ও রীতিতে সম পাঠক ও লেখকের অন্ত 
গভীরতর। 

ছটি গ্রন্থেই লেখনভঙ্গী এসেছে চিঠিপত্রের ওস্তরঙ্গতা থেকে । 
পরিব্রাজকে' যেমন 'উদ্বোধন'-সম্পাদককে উদ্দেশ করে 'ম্বামীজী'-_- 

সম্বোধন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তা না থাকলেও উদ্দিষ্ট পাঠক 
উদ্বোধনের? কতৃপক্ষ এবং তার গুরুভাইয়েরা__একথা বেশ বোঝা 

বায়। স্বামীজীর পত্রসাহিত্যের রচনারীতিই এক্ষেত্রে স্ুপ্রযুক্ত 

সন্দেহ নেই। কিন্তু সীমাবদ্ধ পত্রের চেয়ে দীর্ঘবিস্তারী প্রবন্ধ- 
রচনায় স্বামীজীর ব্যক্তিসত্তা ও বিপুল জ্ঞানভাগ্ার ছয়েরই বনু বিচিত্র 
ও অতলান্ত প্রকাশ পাঠকের প্রত্যাশাকে আরে বেশী তৃপ্ত করে। 
সেই সঙ্গে বাংলাসাহিত্যে বিবেকানন্দের আরো বৃহত্তর দানের 

সম্ভাবনার প্রশ্ন মনে জাগায়। কিন্তু যা হতে পারতে। তার 
আলোচন! সমালোচকের দায় নয়, যা হয়েছে তার সৌভাগ্যকে 
উপলব্ধি করাই সমালোচকের কর্তব্য । সেদিক থেকে 'পরিত্রাজক' 

এবং "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য? অমর স্থষ্টি। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আলাপচারী ভঙ্গীকে বিষয়বস্ত্রর দিক থেকে 

তিনভাগে ভাগ করা চলে । প্রথমত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনদৃির 
দার্শনিক পার্থক্য ; দ্বিতীয়ত ছুই জীবনধারার দৈনন্দিন ও সামাজিক 
পটভূমিকায় বিচার ;. তৃতীয়ত এঁতিহাসিক পটভূমিকায় ছুই সভ্যতার 
আদর্শ বিচার। কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রাচ্য সত্যতার জন্মভূমি 
ভারতের, মানুষ হিসাবে প্রাচ্য আদর্শের প্রতি স্বামীজীর পক্ষপাত। 
কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রারণ্ণশক্তির সঙ্গে স্বামীজীর রজোগুণাদর্শের 

মিলটুকুও লক্ষণীয় । এ ছুই সভ্যতার মিলনসাধনই তার বিশ্বপরিক্রমার 
উদ্দেশ্ট। সে উদ্দেশ্ত “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য"গ্রন্থে নিপুণভাবে সাধিত, ! 
উত্তর কলকাতার চলতি ভাষাভঙ্গীকেই স্বামীজী 'পরিব্রাজকে' এবং 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে, ব্যবহার করেছেন। এর ফলে একটু অতিরিক্ত 
অঞ্চিলিকতা তার ভাষায় সঞ্চারিত। পরিবর্তনশীল মুখের ভাষ। 
ব্সময়ের ব্যবধানেই অপ্রচলিত শব্দে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আরো! 

| ২৯ 



৪৫ [এ বিষেকাননা ও বাংজাবাহিহ্য 

'কিছুকাল পরে স্বামীজীর চলতিভাষা কলকাতার লোকের 'কাছে 
পুরানোকালের ঠেকতে পারে। কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে স্বামীজী ঘা 
চেয়েছিলেন--“ভাষাকে করতে হবে__যেমন সাফ ইস্পাত; মুচড়ে 
মুচড়ে যা ইচ্ছে কর-_ আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে 
দেয়--সেই আদর্শ তার চলতিভাষার গ্রন্থৃটিতে সার্থকভাবে 
প্রমাণিত। কালআ্রোতে এ 'ভাষার ইস্পাতধর্মে কখনে! মরচে পড়বে 
না--এ বিশ্বাস সকলেরই । হয়তে। আধুনিক যুগের চলতিভাষায় 
আধুনিক শব, উচ্চারণ বা! প্রবাদ-প্রবচন দেখা দেবে এইমাত্র । ূ 

বিবেকানন্দের দেহাবসানের পরে কিছুকাল বাংলাসাহিত্যে তার) 
সাধন! ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব সমকালীন সাহিত্যিকদের উদ্দ্ধ করেছিল 
তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও অন্যতম | ১৩১৫ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথের 

পূ ও পশ্চিম' প্রবন্ধ থেকে রবীন্দ্রমানসে স্বামীজীর প্রাচ্য ও 

পাশ্চাত্যের সমন্বয়-আদর্শ কীভাবে প্রতিভাত হয়েছিল, সেই উদ্ধৃতির 
দ্বার! এ প্রবন্ধের বক্তব্য সমাপন করি । এ প্রবন্ধে রামমোহন, রানাডে 
ও বিবেকানন্দকে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলন- 
সাধক রূপে বর্ণনা করতে গিয়ে বিবেকানন্দপ্রসঙ্গে লিখেছেন, 
“অল্লদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হয়েছে সেই বিবেকানন্দও 
পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়। মাঝখানে দীড়াইতে 
পারিয়াছেন। ভার্পিতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অন্ধীকার 
করিয়া ভারতবর্ধকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত 

রাখা তাহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, . 
স্জন করিবার প্রতিভাই তাহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে 
পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ 
রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন ।”৯ 

বাংলাসাহিত্যে “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অসাধারণত্থে ধার! গুণমুগ্ধ 

১ সমাজ : পূর্ব ও পশ্চিম : রবীন্রচনাবলী ': অয়োদশ খণ্ড: শতাধিক 

“ঈান্করণ : পৃঃ ৫৫ | 
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তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথ অন্যতম 1১ রিবেকানন্দের 
কাল থেকে বর্তমান কাল অবধি এ বিষয়টি বাংলার নানা লেখককে 
আকৃষ্ট 'করেছে, নান। জনে নানাভাবে এ ছুই সভ্যতার পারস্পরিক 
সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা! করেছেন ? ভবিষ্যতেও করবেন। কিন্ত প্রথম 

পূর্ণাঙ্গ আলোচনায়, ভাষারীতিতে .ও বক্তব্যস্থাপনে যে সিদ্ধি 
বিবেকানন্দ আয়ত্ব করেছিলেন, তা চিরকালের শ্রদ্ধা ও সমাদরের 

বস্ত হয়ে থাকবে। 

১ উদ্বোধন : সুবর্ণজয়স্তী সংখ্যা : কুমুদদ্ধু সেনের উদ্বোধনের জযযাজ্ৰা' 
প্রবন্ধ এবং এই বইয়ের পৃঃ ২৮-২৯-এর পাঁধটাকা৷ ব্য 1 

২ প্রমথ চৌধুরী : “আমরা ও তোমরা--প্রবন্ধ . 
:" অন্দাশংকর রায় : পথে প্রবাসে | 



বাংলা গছের রূপান্তরের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের বিশিষ্ট 
ভূমিকার কথ! সুবিদিত। সাহিত্যের আনন্দ-অমৃত যে সব অম্ুভূতির 
মাধ্যমে আমাদের অন্তরে সধারিত হয়। তার মধ্যে হাস্যরস অন্যতত, 
আর সে ক্ষেত্রেও স্বামীজীর ভূমিকা অনন্যসাধারণ। বস্তুত বাংলা 
সাহিত্যে হাস্তরসের শ্রেষ্ঠ লেখকদের পাশাপাশি তীর রসবোধ ও 
প্রকশ-কুশলতা। কিন্তু জাতীয় পুনরুজ্জীরনে তার স্বদেশমন্ত্রের 
মন্দ্রধ্বনির বিস্তারে তার এই সহজাত রসিক সত্তাটির কথা আমাদের 
মনে থাকে না। অথচ বিবেকানন্দ-ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্ররিচয়ে তাঁর 
কৌতুক, পরিহাস, ব্যঙ্গ, বিদ্রপ এবং আননদনৃষ্টি ( হিউমার ) যেমন 
অবশ্য লক্ষণীয়, তেমনি তার সাহিত্যিক সত্তার উপলব্ধিতেও বিশেষ 

সহায়ক । 

'উদ্বোধন'-পত্রিকার প্রধান লেখকরূপে বাংলাসাহিত্যে তার 

আবির্ভাবের আগে যে সব 'রচনার পরিচয় পাই, তাতে হাস্তরসের 

অবকাশ বা প্রয়োজন দেখ। যায়নি। কিন্তু সবার অগোচরে ষে 

সাহিত্যিক-সত্ত। তার 'পত্রাবলী'তে বিকশিত হয়ে উঠছিল, সেই 
পত্রসাহিত্যেই তার সহজাত হাস্তরস-স্থজনশক্তির প্রকাশ সুচনা । এ 

শক্তির মূলে তার পৌরুষদীপ্ত আত্মপ্রত্যয়। সে পৌরুষ কেবল যে 
অসঙ্গতিই দেখিয়ে দেয়, তা নয়, সেই সঙ্গে মানুষের সব অপূর্ণতার 
কথা জেনেই তাকে মহত্তর পরিণামের পথে চালিত করে। ফলে 
লঘু ব! তীব্র যে স্ুুরেই তার হাস্যরস ধ্বনিত হোক, ভার আড়ালে 
রয়েছে একটি মরমী সত । 

পত্রসাহিত্যে স্থামীজী ইংরেজী ও বাাসাবিভোর, অগ্যাতম শ্রেউ 
লেখক। সাধু ও চঙতি ছু' ধরনের গ্ঠেই তার পত্রাবলী মমুদ্। 
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তবে চলতি-ভাষায় যে নৈপুণ্য পরবর্তাকালে তাকে বাংলা-গঞ্ছের 
বন্ধন-মুক্তিতে সহায়তা করেছে, সেই চলতি-ভাষার ভূমিকা-রচনার 
দিক থেকে পত্রাবলীর গুরুত্ব অসামান্ত । আর এই: চলতি ভাষায় 
লেখা চিঠিগুলির মধ্যেই তার যুক্ত হৃদয়ের উজ্জল প্রতিফলন হাস্যরসের 
নানা ভঙ্গিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে। 

শ্রেষ্ঠ হাস্তরসিকের অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু যেমন তিনি নিজে; 
স্বামীজীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। নিজের বা পরের বা অন্য 
যে কোনে বিষয়ের কথ! তিনি লিখুন ন। কেন, প্রকাশভঙ্গীটি যেখানে 
তার নিজস্ব মুখের কথার মতো, সেখানে তার ব্যক্তিত্বটি স্বভাবতই 
আরো প্রত্যক্ষ এবং আরো! মুগ্ধকর। সবার আগে তেমন একটি 
উদাহরণ পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত কর, __“বাবুরামের লম্বা পত্র 
পড়লাম । বুড়ো বেঁচে আছে-বেশ কথা । তোমাদের আড্ডাটি 

নাকি বড় 122918110985 (ম্যালেরিয়াগ্রস্ত )--রাখাল আর হরি 

লিখছেন। রাজাকে আর হরিকে আমার বহুত দগ্ডবং লান্িবং 
ইষ্টিকবৎ ছতরীবৎ দিবে । আমার বহুত চিঠি লেখবার সময় বড় 

, একটা হয় না। [০0012 ( লেকচার ) ফেকচার তো! কিছু লিখে 

দিই না। একটা লিখে দিয়েছিলুম, যা ছাপিয়েছ। বাকি সৰ 
দাড়ার্কাপ যা মুখে আসে, গুরুদেব জুটিয়ে দেন। , কাগজপত্রের 
সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই। একবার ডেট্রয়েটে তিন ঘণ্টা ঝাড়। 'বুলি 
ঝেড়েছিলুম । আমি নিজে অবাক হয়ে যাই সময়ে সময়ে; মধো 
তোর পেটে এতও ছিল !”১ 

উত্তর ক্কাতার শিমল! পাড়ার তরুণেরা-_-বিশেষত শিক্ষিত 
শ্রেণী সেকালে যে বাংল! কথ! বলতেন,.উদ্ধত পত্রাংশে স্বামীজীর সেই 
ভঙ্গীটি-_তার কথাবার্তার স্বভাবসরস ভঙ্গীটি এক্ষেত্রে জীবস্ত হয়ে 
উঠেছে । 'দগুবৎ থেকে দণ্ডের নানা প্রতিশব্দ এসে কথা ও কল্পনার 
যুগপৎ খেল। এমন এক খেয়ালরসের পরিচয় বহন করে বা! 

১ শ্বার্মী বিবেকানদ্ের যাধী ও রচনা : রি খণ্ড: পৃঃ ৪৫৫, ১৮৪৪ 
( শ্রক্ঘকাল )। 



৪৫৪ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাছিত্য 

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং পরিশীলিত বাগ-বৈদগ্ধ্যের পরিচয়ৰাহী । আবার 
নিজের বক্তৃতা সম্বন্ধে নিজেই অমন পরিহাস করতে পার1-__সেও 
খুব উচু দরের আত্মবিশ্বাসেই সম্ভব। উদ্ধৃত চিঠিটির কিছুদিন পরেই 
স্বামী রামকৃষাান্দকে লেখ! আর একটি চিঠিতে আমেরিকায় 
স্বামীজীকে যে মনন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল, তার বিবরণ 

দিতে গিয়ে যে নিভাঁক দৃুঢ়সংকল্প যোদ্ধার ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে, তাতে 
একই সঙ্গে কৌতুক পরিহাস ও বেপরোয়া মনোভাবের সার্থক 
সংমিশ্রণ-_“শশী প্রভৃতি যে ধূমক্ষেত্র মাচাচ্ছে। এতে আমি বড়ই খুশী ॥ 

ধূমক্ষেত্র মাচাতে হবে, তার কম চলবে না। কুছ পরোয়া! নেই । 
ছনিয়াময় ধূমক্ষেত্র মেচে যাবে। 'ওয়াহ্ গুরুকা কতে'। আরে দাদা, ' 
'শ্রেয়াংসি বনু বিশ্বানি'; এ বিদ্বের গুঁতোয় বড় লোক তৈরী হয়ে 

যায়।:''বলি মোহন, মিশনরী-ফিসনরীর কর্ম কি এ ধাক্কা! সামলায়। 
এখন মিশননীর ঘরে বাঘ সেঁধিয়েছে। এখানকার দিগগজ দিগগজ 
পার্রীতে ঢের চেষ্টা ঝেষ্টা করলে-_-এ গিরি গোবর্ধন টলাবার জে 

কি! মোঘল পাঠান হদ্দ হল--এখন কি তাতীর কর্ম ফাসি পড়ী, 

ওসব চলবে ন1 ভায়া, কিছু চিন্ত। করো না । সকল কাজেই একদল . 

বাহব! দেবে, আর একদল ছুষমনাই করবে । আপনার কার্য করে চলে 

যাও-_কারুর 'কথার জবাব দেবার আবশ্যক কি 1”৯ 

শব নির্বাচনে ন্বামীজীর অপক্ষপাতিত্ব চলতি ভাষার পক্ষে একটি 

বড়ে। গুণ। এ বিষয়ে প্যারীর্টাদ বা! হুতোমের সঙ্গে তার সমধসিতা।। 
কিছুটা এই বেপরোয়া ভাব হুতোমের রচনাভঙ্গীতেও মেলে-_কিন্ত 
সামাজিক ব্যঙ্ষচিত্র হওয়ার ফলে হুতোমের ক্চনায় নেতিবাদী দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর প্রাধান্য । অন্যপক্ষে স্নামীজীর লেখায় ইতিমূলক প্রেরণার 
ফলে কঠোর বিদ্রুপ বা ব্যঙ্গও শেষ অবধি জ্বলন্ত বিশ্বাসেরই অন্যরূপ | 

'কুছ পরোয়া “ওয়াহ্ গুরুকা .কতে? “শ্রেয়াংসি বন বিশ্বাশি' 
মোগল পাঠান হদ্দ হল' প্রভৃতি, প্রয়োগে নানা ভাষায় অব্যর্থ 
প্রয়োগ প্রয়োগ যেমন, তেমনি আবার প্রবাদ- জিরার 

১ ১. বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ৪৮২ 
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হাস্তরসের অন্যতম প্রধান উপকরণ প্রবাদ প্রবচনের যথাযোগ্য 
ব্যবহার। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ষ বিবেকানন্দ ছুজনারই : দক্ষতা 
প্রণিধানযোগ্য | | 

কথায় কথায় কল্িত কোনো ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বক্তব্য 

প্রকাশও চলতি ভাষার একটি প্রধান গুণ। “মধো), তোর পেটেও 

এত ছিল!) “বলি মোহন? রামচন্দ্র! “ক্ষিধে পেল? এ জাতীয় 

কথাগুলির নিজস্ব ব্যঞ্জন! আমাদের প্রতিদিনের কথাবার্তার শোন। 
যায়। 

স্বামীজী সেই ভঙ্গীটি অবিকল তার লেখার ভাষায়ও সঞ্চার 

করেছেন । আমাদের ঘরোয়া কথায় এক এক যুগে এই সম্বোধনের 
নামটি হয়তো৷ এক এক রকম, তবে মূলত স্বল্পবুদ্ধি এবং অন্যের কথায়, 
চালিত ব্যক্তিরাই এর লক্ষ্যস্থল | 

যে 'জীব শিব? মন্ত্র তিনি রামকুঞ্কদেবের কাছে লাভ করেছিলেন; 
ষে মন্ত্রের প্রচার ও জীবনময় উদযাপনে ব্যাকুলতা তার লেখার 

মাঝে মাঝে ব্যঙ্গের স্পর্শ এনে দিয়েছে, তারই অন্যতম উদাহরণ-_ 
“মুক্তি ভক্তির ভাব দূর করেদে। এই একমাত্র রাস্তা আছে-_- 
ছুনিয়ায়-_পরোপকান্নায়' হি সতাং জীবিতং পরার্থং প্রাজ্ঞ উৎস্থজেৎ 

(পরোপকারের জন্যই সাধূদের জীবন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরের জন্যই তা 
উৎসর্গ করবেন )। তোমার ভাল করলেই আমার ভাল হয়, দোসর 

আর উপায় নেই। 'হে ভগবান, হে ভগবান'। আরে ভগবান, 

হেন করবেন, তেন করবেন-_ আর তুমি বসে বসে কি করবে 1-..তুই 
ভগবান, আমি 'ভগবান। মানুষ ভগবান দুনিয়াতে সব করছে * 

আবার-ভগবান কি গাছের উপর বসে আছেন ?”১ 

সমাজে সংসারে নানাভাবে মানুষের এই বুদ্ধির দৌড় দেখতে 
দেখতে তীব্র ব্যঙ্গে তার শাণিত লেখনী প্রচলিত হিনদুয়ানির ভগ্ডামিকে- 
জর্জরিত করেছে। স্থান ত্রহ্মানন্দকে লেখ। একটি পত্রে 'বিমলা? ও 

১ বাণী ও রচনা; ৭ম খপ্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৭৪) ১৮৯৫, স্বাধী 
্রদ্ধানন্দকে লেখ।.। 2৪ 



৪৫৬ বিবেকানন্দ ও 'বাংলাসাহিত্য 

'শনী সাণ্ডেলনামে ছ'জনের উপলক্ষে স্থামীন্গীর ভাষাভঙ্গী__[ শশী 
সাগ্ডেলের ] . এপু*ধি পড়ে বিমলা৷ অবগত হয়েছেন যে এ ছুনিয়াতে 
যত লোক আছে, তারা সকলে অপবিত্র এবং তাদের প্রকৃতিতে 

আদল ধর্ম হবার জো-টি নাই। কেবল ভারতবর্ষের একমুষ্টি ব্রাহ্মণ 

ধারা আছেন তাদের ধর্ম হতে পারবে । আবার তাদের মধ্যে শশী 

আর বিমলাচরণ এরা হচ্ছেন চন্দ্রনূর্যত্ঘরপ | সাবাস, কি ধর্মের 

জোররে বাপ! বিশেষ বাঙলা দেশে এ ধর্মটাই বড়ই সহজ । অমন 

সোজা রাস্তা তো আর নাই। জপতপের সার সিদ্ধান্ত এই যে, আমি 
পবিত্র আর সব অপবিত্র 1৮১ 

উল্লেথিত শশী সাগ্ডেলের লেখা একথানি "আধ্যাত্মিক বিষয়ে 

বাংলা! বই ছাপানোর জন্ত আমেরিকা থেকে কোনে সাহায্য পাওয়। 
যায় কিনা, এই বিমলার চিঠির জিন্ঞান্ত । অথচ ব্রাঙ্গণকুলমাহাত্ত্যে 
এদেশে বা বিদেশে আর সকলেই যে ঘ্বণ্য, সেইটি এ'দের মজ্জাগত 

ধারণা । ছুনিয়াশুদ্ধ লোককে যত ঘ্বুণা করা যাবে, তারা ততই 
প্রণাম ঠুকে এ'দের মহিমা বাড়াবেন, এমন স্পধিত প্রত্যাশার ক্ষেত্রে 
স্বামীজীর মস্তব্য-_“ঘদি আমেরিকার লোকের ধর্ম হতে পারে না। 

যদি এদেশে ধর্ম প্রচার করা ঠিক নয়) তবে তাহাদের সাহাযা গ্রহণে 
আবশ্যক কি? বিমল! সিদ্ধান্ত করেছে যে, যখন ভারতশুদ্ধ 

লোক শশী (সাণ্ডেল) আর বিমলার পদপ্রান্তে ধনরাশি ঢেলে 
দেয় না, তখন ভারতের সধনাশ উপস্থিত। কারণ, শশীবাবু সুক্ষ 
ব্যখ্যা অবগত আছেন এবং বিমল! তৎপাঠে নিশ্চিত হয়েছেন যে, 

তিনি ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেহ পবিত্র নাই। এ রোগের 
ওঁষধ কি?”২ এরপর এ চিঠিতে ধর্মব্যবসায়ীদের প্রসঙ্গে হ্বামীজীর 
মন্তব্যের তীব্রতা আক্রমণের মতো! শোনালেও মনে রাখতে হবে যে; 

স্বামীজীর পত্রাবলীতে প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য হুই প্রান্তেরই ধর্মধ্বজীদের 
উদ্দেশে তার সমান ধিক্কারবাণী।. তথাকধিত লোকাচারকে যার! 

১২. বানী ও রচনা : ৭ম খণ্ড: “ভাববার কথা।, রসরচনাগুজ্ছে টিন 

ভষ্টাচাধ শ্বরদীয় | 



'বিবেফানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস ৪৫৭. 

ধর্মের সঙ্গে একাত্ম করে চালাতে ইচ্ছুক, সেই ধর্মব্যবসায়ী ব্রাঙ্গণ্য 
সভ্যতার ধার্কবাহকদের চিন্তার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে তিনি যখন লেখেন 
-_-“**দেহি দেহি" চুরি বদমাশি--এর! আবার ধর্মপ্রচারক | পয়স! 
নেবে সবনাশ করবে, আবার বলে, “ছুয়ে! না ছু'ঁয়ো না'-আর কাজ 
তে! ভারি-_মালুতে বেগুনেতে বদি ঠেকাঠেকি হয়, তাহ'লে কতক্ষণে 
্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে? ১৪ বার হাতে মাটি না করলে ১৪ পুরুষ 
নরকে যায়, কি ২৪ পুরুষ ?--এই সকল ছুরহ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক 

ব্যাখ্যা করেছেন আজ হু'হাজার বর ধরে। এদিকে % 0 07০ 

[০0116 ৪1: 505811108 (সিকি ভাগ লোক অনাহারে রয়েছে)।:-৮১ 

এই বিমল! ও তার. গুরু শশী সাণ্ডেল প্রসঙ্গেই স্বামীজীর সেই 
বেদনাহত হাদয়ের তিক্ত কঠোর বাস্তবদর্শা মস্তব্য--“ধর্ম কি আর 
ভারতে আছে দাদ! জ্ৰানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ সব পলায়ন। 

এখন আছেন কেবল ছু"তমার্গ৯__ আমায় ছু'য়ো না, ছুয়ো না। ছুনিয়' 

অপবিভ্রত আমি পবিত্র। সহজ ব্রহ্গজ্ঞান। ভাল! মোর বাপ !! হে 

ভগবান ! এখন ত্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্বভূতেও 
নাই-_এখন ভাতের হাড়িতে.-1”২ 

বাংলাসাহিত্যে স্বামীজীর এই জাতীয় মন্তব্য অমর হয়েছে এদের 
মধ্যে ভারতীয় ভাবজীবনের ছুবলতা৷ সম্বন্ধে অসামান্য স্পষ্টোক্তির 

দক্ষতায়। ধর্সের স্বরূপ তিনি আপন গুরুর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন, 

আপন সাধনায় উপলব্ধি করেছেন। সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মের 
নামে যে কপটত। চলে, বিশেষত জাতিভেদের গৌড়ামির মূলে ধর্ম 
সম্বন্ধে যে ভ্রানস্তধারণা তার বিরুদ্ধে এমন নিম কশাঘাতই প্রয়োজন । 

তবু, এই শশী সাগ্ডেলের টাঙ্তানিযান সহায়তার জন্য এ চিঠিতেই 
অনুরোধ রয়েছে । 

তার মতো নয উন আমাদের প্রথাবন্ধ 
জীবনযাত্রায় এতে! বড়ো বিন্মক্ন যে, সাধারণের সমালোচন। তাকে 

১ বাণী ও রচমা: ধম খণ্ড; পৃঃ ৭৫ 
২ তদের: প্৫১-৫২ 



৪৫৮ রি বিষেকানন্দ ও বাং্লারাহিত্য 
০০ 

চিরকাল শুনতে হয়েছে এবং তার বীরেশ্বর সত্তার বৈশিষ্ট্যে সে নব 
উপেক্ষাও করে এসেছেন । এ জাতীয় সমালোচনা -প্রসঙ্গে সে যুগের 

হিন্দুয়ানির উৎকট মনোভাৰ যে একদঙ্গ শিক্ষিত বাঙালীকে পেয়ে 
বসেছিল, তাদের কথা মনে রেখে স্বামীজীর 'মস্তব্য--“লোকে থা হয় 
বলুকগে । 'লোক না পোক' ।..0:0১০৫০ (গৌড়) পৌরাণিক হিন্দু 

আমি কোন কালে, বা আচারী হিন্দু কোন কালে ? [ 40170: 79996 

৪3 03৪ ( আমি সেরকম বলে নিজেকে জাহির করি না।) বাঙালীরাই 

আমাকে মানুষ করলে, টাকাকড়ি দিয়ে পাঠালে, এখনও আমাকে 
এখানে পরিপোষণ করছে-_অহহ !!...তাদের মন জুগিয়ে কথা বলে 
হবেনা? বাঙালীরা কি বলে ন! বলে; ওমব কি গ্রাহোর মধ্ে 
নিতে হয় নাকি 1-..বাঙালী !...আহার গেঁড়ি গুগলি, পান প্রত্রাৰ- 

স্থবাসিত পুকুর জল, ভোজনপাত্র ছেঁড়া কলাপাতা৷ এবং ছেলের মলমৃত্ 
মিশ্রিত ভিজে মাটির মেজে, বিহার পেত্বী শাকচুন্নীর সঙ্গে। বেশ দিগন্থর 

কৌপীন ইত্যাদি, মুখে যত জোর । ওদের মতামতে কি আসে যায় 
রেভাই? তোর! আপনার কাজ করে যা। মানুষের কি মুখ দেখিস, 
ভগবানের মুখ দেখ ।”১ 

যুগের বদলে আজ হয়তো! পরিবেশ একটু ভিন্ন, কিন্তু যে 

তমোগুণী অলস বাক্সর্বন্বতার বিরুদ্ধে স্বামীজীর সংগ্রাম-তার 

প্রয়োজন আজও সমান রয়েছে । নিরর্থক অকরুণ সমালোচনায় 

বাঙালী মনের প্রবণতার কথ! জেনেই স্বামীজীর এই' ভতসনা। অথচ 

এই বাংল! ও বাঙালীর কল্যাণ-চিন্তা তার হাদয় ভরে রেখেছিল। 
বাঙালীর সৌন্দর্ধ, বাঙালীর হৃদয়, বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা সম্বথদ্ধে তার ধারণা 
খুবই উচু। অন্যদিকে বাঙালীর ছুর্বলতা! যে কোথায়, সে কথাও মর্সে 
মর্মে উপলব্ধি করে সমকালীন মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের সমালোচনাকে 
প্রলাপবাক্যের বেশী মর্যাদা দেননি । 

১. বাণী ও রচন। : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ১৬৮-১৬৯ : ১৮৯৫) স্বামী রামকফ্ণানন্দকে 

লেখা । ব্যন্সের প্রকাশ হিসাবে “অহহ' ধ্বনি প্রয়োগ মৌখিক ভাবার প্রভাবের 
দিক থেকে লক্ষণীয় । ' 



বিবেকানন্ব-সাহিত্যে ছান্তরল | | ৪৫৮ 

' সেবাই যে ধুগধর্ম, এ কথাটি তার. বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, কবিতায়, 
চিঠিপত্রে নানাভাবে বারংবার প্রকাশিত। ন্বামী অথগুানন্ 
বহরমপুরে সমষ্টিরূপে ভগবানের সেই সেবাত্রত উদ্যাপন করছিলেন 
হৃতিক্ষগ্রস্তদের অন্নের ব্যবস্থা করে। এ-উপলক্ষে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে 
লিখতে গিয়ে স্বামীজীর বক্তব্যপ্রকাশের সম্মিত ভঙ্গীটি গুরুতর 
দার্শনিক প্রজ্ঞাকে সহজ. রসবোধের স্পর্শে উজ্জল করে তোলার 
নিদর্শন__“ফিলসফি, যোগ, তপ, ঠাকুরঘর। আলোচাল, কলামূলে! 
এ সব ব্যক্তিগত ধর্ম, দেশগত ধর্স, পরোপকারই সর্জজনীন মহাব্রত-_ 
আবালবৃদ্ধবনিতা আচগ্তাল, আপশু সকলেই এ ধর্ম বুঝিতে পারে। 

শুধু [০৪৪৮০ ( নিষেধাত্মক ) ধর্মে কি কাজ হয়? পাথরে ব্যভিচার 

করে না, গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, বৃক্ষেরা চুরি ভাকাতি করে 
না। তাঁতে আসে যায় কি, তুমি চুরি কর না। মিথ্যা কথা কও না। 
ব্যভিচার কর না, চার ঘণ্টা গান কর, আট ঘণ্টা বাজাও-_মধু; তা কার 
কি? এ যে কাজ, অতি অল্প হলেও ওতে বহরমপুর একেবারে কেন 

হয়ে গেল__এখন যা বলবে, লোকে 'তাই শুনবে। এখন 'রামকৃষঃ 
ভগবান? লোককে আর বোঝাতে হবে না। তা নইলে কি লেকচারের 
কর্ম _-কথায় কি চি'ড়ে ভেজে 17৯ 

্রাহ্মসমাজের সঙ্গে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মিলনসাধনের জন্য ভগিনী 
নিবেদিতার আস্তরিক প্রচেষ্টার কথা আমরা জানি। এ ছুই 
চিন্তাধারার মূলগত পার্থক্যের দিকট। মনে থাকলে বোঝ যায় এ 
মিলন তখন অসম্ভবই ছিল। কিন্তু ব্রাহ্ম ( জোড়ার্সকোর আদি ব্রাঙ্গ 
সমাজ ) কর্তৃপক্ষ গোড়ায় আপত্তি জানালেন রামকৃষ্দেবকেই' নিয়ে । 

'্রহ্ম' ছাড়া ব্রাহ্মদমাজ গঠনের প্রস্তাব তারা কোন দৃষ্টিতে নিতেন, 
সে কথ! ভাবা যেতে পারে। সে যাই হোক, স্বামীজীর পাশ্চাতা 
পরিক্রমায় স্রীরামকৃষ্প্রসঙ্গ খুবই কম উচ্চারিত- বিশ্বজনীন, বেদাস্ত- 
প্রগারই সে দেশে স্বামীজীর মুখ্য প্রচেষ্টা; আর তার ভারতীয় 

১. বাদী ও রচনা! : পম. খঙজ : পৃঃ ৩৬৮৬৭ ১ ১০ই জুলাই ১৮৯৭, স্বামী 
ব্রদ্মানন্দক্ষে লেখা। 



৪৬৭ বিবেকানন্দ ও ধাংলাসাহিত্য 

পটভূমিকায় রচনা ও বক্তৃতাবলীতে ধর্ম ও সভ্যতার মানদণ্ড 
স্বাভাবিকভাবেই শ্রীরামরুষ, ধার জীবনে ভারতীয় অধ্যাত্ম এঁতিহোর 
পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ । ব্যক্তিগত গুরুভক্তির কথা বাদ দিলেও শ্রীরা মকুষ 
জীবনের তাৎপর্য স্বামীজী যেভাবে অনুধাবন করেছিলেন তাতে 

বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্যই শ্রীরামকৃষ্চভাবধার! প্রচারের প্রয়োজন । 

সমাজসেবা) দেশসেবা প্রভৃতি এই ভাবধারারই. পন্লিপোষকমাত্র, 
প্রধান লক্ষ্য হতে পারে না ।. 

সরল! .ঘোষালকে লেখা পত্রটিতে ব্রা্মীনেতৃবৃন্দের নিজরানকিরি 

স্বামীজীর তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গ সমগ্র পত্রটিকে তার ব্বভাবসিদ্ধ সংগ্রামী! 
ভঙ্গীর অন্যতম সার্থক নিদর্শনে পরিণত করেছে। 'পত্রসাহিত্য?' 
অবশ্যই অনেক ক্ষেত্রে অচেতন সাহিত্য স্থষ্টি। সেই কারণেই এক 

হিসাবে সাহিত্যিকের অন্তরতম পরিচয়ের অস্্রান্ত সাক্ষ্য হিসাঁবে এবং 
তার লেখকসত্তার নিজন্ব রূপটি নির্ধারণে পত্রপাহিত্যের বিশেষ 
সার্থকতা । আবার স্বামীজীর রচনাবলীতে হাস্যরসের তীব্র আঘাত- 

শক্তির সঙ্গে গভীর মরমী দৃষ্টির মিলনের দিক থেকেও আলোচ্য 
পত্রটি বিশেষভাবে স্মরণীয় । 

“যদি বথার্থ স্বদেশের ব1 মনুষ্যকুলের কল্যাণ হয়, শ্রীগুরুর পূজ। 
ছাড়া কি কথা, কোনও উৎকট পাপ করিয়! খুষ্টিয়ানদের অনন্ত নরক- 
ভোগ করিতেও প্রস্তুত আছি জানিবেন। তবে মানুষ দেখতে দেখতে 

বৃদ্ধ হ'তে চলিলাম। এ সংসার বড়ই কঠিন স্থান। গ্রীক দার্শনিকের 
লন হাতে করিয়া অনেকদিন হইতেই বেড়াইতেছি। আমার 
গুরু ঠাকুর সব একটি বাউলের গান. গাহিতেন সেইটি মনে 
পড়িল ঃ | 

'মনের মানুষ হয় বে জন! 

নয়নে তারে যায়.গে। জান।, 

সে হু এক জনা, 

সে রসের মান্ুষ'উজান পথে 
করে আনাগোনা | . 
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“তারপর যেসকল দেশহিতৈষী মহাত্মা! গুরুপুজাটি ছাড়লেই 
আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, তাদের সম্বদ্ধেও আমার একটুকু 
খুতআছে। বলি, এত দেশের জন্য বুক ধড়ফড় কলিজ। ছেঁড়-ছেঁড়। 
প্রাণ যায়-ায়, কণ্ঠে ঘড়ঘড়.ইত্যাদি আর একটি ঠাকুরেই সব বন্ধ 
করে দিল ? 

“এই যে প্রবলতরঙ্গশালিনী নদী, যার বেগে পাহাড় পর্বত যেন 
ভেসে যায়, একটি ঠাকুরে একেবারে হিমালয়ে ফিরিয়ে দিলে ! বলি, 
ও-রকম দেশ-হিতৈষিতাতে কি বড় ক'জ হবে মনে করেন, বা ও-রকম 
সহায়তায় বড় বিশেষ উপকার হতে পারে, আপনার! জানেন, আমি 

তো কিছুই বুঝিতে পারি না। তৃষ্ণার্তের এত জলের বিচার, ক্ষুধায় 
মৃতপ্রায়ের এত অন্ন-বিচার, এত নাক পিশটকানো। কে জানে কার কি 

মতিগতি | আমার যেন মনে হয়, ও সব গ্লাস'কেসের মধ্যে ভাল, 
কাজের সময় যত ওরা পিছনে থাকে ততই কল্যাণ।”১ 

ব্যঙ্গ ও বিদ্রপ এখানে কোনে। ব্যক্তিগত ছন্দের প্রকাশ নয়। 

আদর্শের সংঘাতের ক্ষেত্রে মূল উদ্দবোশ্টের সাধুতা নিয়েই এক্ষেত্রে প্রশ্ব। 
মানব-কল্যাণে ধারা! অগ্রসর হতে চান, তারা অনেক সময়ই পন্থা 
নিয়ে অনর্থক কলহের ফলে উদ্দেশ্টটিই ভুলে বসে থাকেন। 

উদ্ধত পত্রাংশে “গুরুঠাকুর? শব্দটির সচেতন প্রয়োগ, তখাকধিত 
“গুরুবাদ-বিরোধীদের আঘাতের সমুচিত উত্তর হিসাবেই ব্যবহৃত। 
অন্যমতের গুরুবাদকে অস্বীকার করে স্ব স্ব মতপ্রাধাম্যের গুরুগিরি 

ধর্স, রাজনীতি, অর্থনীতির সব ক্ষেত্রেই আজ দেখা যায়। গুরুবাদের 
বিরোধীই এক-সময় 'গুরু' “নামে আখ্যাত হয়ে থাকেন তধাকধিত 
ভক্তবৃন্দের দ্বারা । 

বস্ততঃ যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবসেবার' আদর্শে সমাধি-প্রত্যাশী 
বিবেকানন্দের সেবাত্রত গ্রহণ, তাকে বাদ দিয়ে সজ্বের সঙ্গে 

মিলিতভাবে কাজ করার প্রস্তাবটিই স্ববিরোধিতার চরম দৃষ্টান্ত । 
রামকৃষ্ণ অনুপ্রাণিত বিবেকানন্দ অন্ত সব মতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার 

১ ম্বামী বিবেকানন্দের বামী ও রচনা : বম খও, ১ম সংস্করণ পৃঃ ৫৬ : 



৪৬ই বিরেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

করলেও কারুর উপরে মত চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াসকে সর্বতোভাবে 
পরিহার করেছেন। তার নিজের আদর্শ ও কর্সপস্থার ক্ষেত্রেও দে 

কথাই প্রযোজ্য। 

মানবসেবাত্রতে সেদিন শ্রীরামকৃষ্জরূপ কনর এত দৃঢ়ভাবে 
আশ্রয় করে থাকার ফলে সেবাধর্মের ইতিহাসে শ্রীরামরুষ্*-সঙ্ঘের 
ভূমিকা কীভাবে প্রসারিত হয়েছে, সেকথা সুপ্রমাণিত। আর স্বামীজীর 
ভাষায় ধাদের 'বুক-ধড়ফড়' কলিজ! ছেঁড়-ছ্েঁড় “প্রাণ যায় যায়” 

ইত্যাদি তাদের চিন্তাধারার সীমাবদ্ধতাও ইতিহাসের সামগ্রী! কিন্ত 
এই আদর্শগত সংঘাতের ফলে জলন্ত অগ্নিক্ষুলিঙ্গের মতো ৪৪৫ 
মানস-ধাতুর যে শব্দ-কণিকা ঝরে পড়েছে, তা চলিত বাংলার; 
প্রাণশক্তি ও বাংলাসাহিত্যে হাস্তরস-স্থষ্টির জীবন্ত প্রতীক। | 

আঘাতে প্রতিঘাতে চিন্ত। ও সিদ্ধান্তের অসঙ্গতিগুলি তুলে ধরতে 
বিবেকানন্দের গ্য ভঙ্গিমার নিপুণ তীক্ষতা আমাদের সেই 'সাফ 
ইস্পাতে'র উপমাটি মনে পড়িয়ে দেয়, 'যা এক চোটে পাথর কেটে 

দেয়, দাত পড়ে না? 

স্বামী বিবেকানন্দের 'পত্রাবলী' নান। দিক থেকে তার সাহিত্যিক- 

সত্তাকে প্রকাশ করেছে-তীার অনন্যসাধারণ গগ্ঠভঙ্গিমা, মানব ও 

বিশ্বের সর্বস্তরে প্রসারিত তার উদার প্রেমিক হাদয়, নির্মম ভৎসনায় 
রুদ্র ও নির্মোহ আদর্শবাদে অবিচল তার সংগ্রামী অনুপ্রেরণা, 
উপলব্ধির গভীরতম স্তরে তার কবিদৃষ্টি ও মনীষার আত্মপ্রকাশ, আর 
সেই সঙ্গে ক্ষুরধার শাণিত ব্যঙ্গের উজ্জল হাস্যরসদীপ্তি। 'পত্রাবলী' 
এবং অন্যত্র অধিকাংশ ক্ষেত্র ্বামীজীর হাম্তরসের মূল বৈশিষ্ট্য তার 
ব্ঙ্গপ্রতিভায়। 

এ বুগের অন্যতম "শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গরসের শ্রষ্টা পরিমল গোস্বামী তার 
'আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয় গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে 
আলোচন! করেছেন । আলোচনাটির প্রথমাংশ প্রাসঙ্গিকবোধে উদ্ধৃত 

সোঙ্গন্জি ব্যঙ্গ বর্ষণ করেছেন অর্থহীন 'আচার-নিষ্ঠদের উপর ৷. এেবং 
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তার ব্যঙ্গ কোথাও মহ নয় । এদেশে সত্য ব্যঙ্গ, অর্থাৎ কিছু ঘুরিয়ে 

ব্ঙনাধ্মী ব্যঙ্গ রচনার দ্বায়! ব্যঙ্গের প্রকৃত উদ্দেশ্ত খুব যে সফল হয় 

এমন আমার.মনে হয় না। এদেশে বিবেকানন্দের মতোই খর- 
আক্রমণ প্রয়োজন । 

_ এসাজা আক্রমণ ও সাহিত্য গুণ দুইয়ের মধ্যে একটা রলফা কর! 

অসম্ভব নয় ; এবং অনেকেই যে তা সাফল্যের সঙ্গে করতে পেরেছেন 
তার অন্যতম দৃষ্টান্ত বিবেকানন্র । 

উদ্দেশ্ট-সিদ্ধিই যদি একমাত্র প্রেরণ! হয়। তাহলে তর্কের খাতিরে 
বল! চলে, লাঠিই সবচেয়ে উপযোগী । এবং একথায় অতিরঞ্জন নেই। 
আমাদের দেশে সাহিত্যের আক্রমণ অপেক্ষা লাঠির আক্রমণ বেশি 
কার্ষকর, একথ! আমি স্বীকার করি । 

_ “কিন্তু ব্যক্গকে সাহিত্যের সীমানায় থাকতে হলে লাঠি অথবা 
অন্যান্য নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র অচল, একথা সাহিত্যিকের। স্বীকার করে 

থাকেন। তবে ব্যঙ্গ-সাহিত্য যদি লাঠি অথবা অন্যান্য মারাত্মক 
অস্ত্রের কাছাকাছি হয়, তবে আপত্তি থাকা উচিত নয়। স্বামী, 

বিবেকানন্দের ব্যঙ্গ লাঠির নিকট আত্মীয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই ।”১ 
_ পরিমল গোস্বামী ব্যঙ্গ শব্দটি ইরেজী "520৫০, শব্দের প্রতিরূপ 

হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তবে কৌতুকহাস্ত বলতে তিনি ইংরেজী 
[71000 (হিউমার), ৬/1 (উইট ) 70৮০ (জোক) সব কিছুকেই 

বুঝিয়েছেন । আমাদের মনে হয় কৌতুক বলতে ইংরেজী 'জোক' 
শব্দটিই যথার্থ, “হিউমার'কে কৌতুক বললে অনেক কম বলা হয়। 
বাংলাসাহিত্যে 'কমলাকান্তের দপ্তর" অন্যতম শ্রেষ্ঠ “হিউমার়ে'র 
উদ্দাহরণ--অবশ্ এ গ্রন্থে হাস্যরসের অন্যান্য সব স্তরই মিশিয়ে 

ছ। “হিউমার' একদিকে হাস্যরসের আলোকে আত্মদর্শন আবি 
একদিকে জীবনের গভীরতম করুণার উপলব্ধিকে হাস্যরসে ঘূর্ত কর! । 
সকালবেলায় শিশিরবিন্দুতে হূর্ধের উদ্ভাসন-_এর যোগ্য উপমা । 
'হিউমার' শব্দটির বধার্থ বাংলা প্রতিরূপ এখন অবধি চোখে পড়ে নি.। 

াধুনিক ব্য পরিচয়; খরিষল খোস্ানী ২ পুত ৬২প৪, আচ ১ 
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হাস্যকৌতুক' ও ব্যঙ্গকৌতুকে'র মধো জীবন-উপলদ্ির একটি 
মাত্রাগত পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথের একাঙ্ক নাট্যসঙ্কলন ছুটির 
স্বাদের পার্থক্য এদিক থেকে স্মরুণীয়। পরিমল গোস্বামী কৌতুক 
থেকে ব্যঙ্গের ক্রমপর্বায়ের একটি রেখাচিত্র (01551) কারে স্বামীজীর 
হাস্যরসের ব্যঙ্গ-প্রাধান্য সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করেছেন, সেটি 
অনুসরণ ক'রে আমর! একটি রেখাচিত্র দাড় করাতে পারি-- 

৬ 

গা! মা - পা ধা 

৫০+ ৫০২৫-+ ৭৫1১০ 71৯০] ১০০ ৯০-১০৭৫+4২৫ ১০৩ 

উপরে সংগীতের স্বরগ্রামের মতো কৌতুক থেকে ব্যঙ্গে পরিণতিকে 
সাত ভাগে ভাগ কারে পরিমল গোস্বামী কৌতুক ও ব্যঙ্গের 
মাত্রাবিভাগ বোঝাতে চেয়েছেন।+ 

'সা'-_কৌতুকহাস্যের পরিপূর্ণ অবস্থা, “নি? ব্যঙ্সহাস্তের চরম রূপ । 
'সা”তে ব্যঙ্গ একেবারেই অনুপস্থিত, “নিতে বাঙ্গই সব। “সা” থেকে 
'মা? পর্যন্ত কৌতুকহাস্তের, প্রাধান্য ও ব্যঙ্গহাস্তের ক্রম-উপস্থিতি। 

"তে কৌতুক ও ব্যঙ্গ সমান সমান। বঙ্কিমচন্দ্রের “লোকরহস্ত' 

১ সাঁবিশ্বদ্ধ কৌতুক) রে-কৌতুক ও সামান্য ব্যঙ্গ (৯*+ ১০); 

গাঁ_কৌতুকের লঙ্গে ক্রমবর্ধমান ব্যঙ্গ (৭৫4২৫) 3 মা-কৌতুক ও ব্যঙ্গ সমান 

সমান (৫*+৫০); পাব্যঙ্গপ্রধান, এতে বিশুদ্ধ কৌতুক ক্ষীয়মাণ (২৫4৭৫) + 
ধাপ্রায় সবটাই ব্যস; নি-_পূর্ণ ব্যঙ্ক (১০০)। পরিমল গোস্বামীকৃত 

্বরগ্রামের এই অর্থ। পরিমলবাবু “যুগান্তর” পত্রিকার রবিবাঁসরীয় সংখ্যার 
[াগাদকরূপে দীর্ঘকাল বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং “ঘুঘু: 'স্থতি চিজজণ” 
খন সম্পাদক ছিলাম", “আমি যাদের দেখেছি, প্রভৃতি নানা গ্রন্থের মাধ্যমে 
তাঁর সাহিত্য প্রতিভার নিদর্শন রেখে গেছেন । একদা তার সম্পাদিত ব্যঙ্গগর- 

সঙ্কলন “ব্যমা-ব্যমী' পাঠকসমাঁজের অকু প্রশংসা! অর্জন করেছিল। তীর 

পুত হিযানীশ গোঙানী বর্তমান বাংজাদাহিত্ের অরতম শো হান্তয়দহ্ই | 



বিবেকানিন্দ-লাছিত্যে হাঁন্তরল ৪৬৫ 

এর যথার্থ উদাহরণ । পরিমল গোস্বামীর মতে স্বামীজীর লেখায় 'ম!' 
থেকে “নি? অবধি ব্যঙপ্রধান হাস্ত-রসেরই প্রাধান্য ।' | 

হ্বামীজীর এই ব্যঙ্গ প্রধান হাস্যরসের উদাহরণ হিসাবে পরিমলবাবু 
পত্রাবলী' থেকে ১৮৯৪-তে মঠের গুরুভাইদের উদ্দেশে লেখ। 

একটি পত্রাংশ উদ্ধত করেছেন__-“"আমাদের জাতের কোনও ভরস! 

নাই। কোনও একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারও মাথায় আসে ন! 
-সেই ছেঁড়া কীথা, সকলে পড়ে টানাটানি- রামকৃষ্ণ পরমহংস 
এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন; আর আধাঢ়ে গগ্নি-_গণ্পির আর 
সীমা সীমান্ত নাই। হরে হবে, বলি একটা কিছু কারে দেখাও 

যে তোমরা কিছু অসাধারণ__খালি পাগলামি ! আজ ঘণ্টা হ'ল, কাল 
তার উপর তেঁপু হ'ল, পরশু তার উপর চামর হ'ল, আজ খাট হাল; 

কাল খাটের ঠ্যাঙে রূপো বীধানো হ'ল--আর লোকে খিচুড়ি খেলে 
আর লোকের কাছে আধাট়ে গল্প ২০০০ মারা হ'ল- _চক্রগদাপদ্মশক্খ-_ 
'আর শঙ্ঘগদ্দাপন্চক্র_ইত্যাদি, একেই ইংরেজীতে £056011165 

(শারীরিক ও মানসিক বলহীনতা ) বলে-_যাদের মাথায় এরকম 

বেলকোমো ছাড়া আর কিছু আসে না, তাদের নাম 1201990115 

(ব্লীব )-_ঘণ্টা ভাইনে বাজবে বা বায়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি 

কোথায়, পরা যায়-_পিদ্দিম হবার ঘুরবে ব! চারবার--এ নিয়ে যাদের 
মাথা দিনরাত ঘামতে চায়, তাদেরই নাম হতভাগা ; আর এ বুদ্ধিতেই 
আমরা লক্ষ্মীছাড়া জুতো-থেকো, আর এরা ত্রিভুবনবিজিয়ী | কুড়েমিতে 
আর বৈরাগ্যে আকাশ-পাতাল তফাত । 

যদি ভাল চাও তো ঘণ্টাকণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিযে 
সাক্ষাৎ ভগবান নরনারায়ণের--মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজা 
করগে- বিরাট আৰ ব্বরাট! বিরাটরূপ এই জগৎ তার পুজে! মানে 
তার দেবা--এর নাম কৃর্ম; খণ্টার উপর চামর চড়ানো নয়, আর 
ভাতের খাল! সামনে ধরে দশ মিনিট বসব কি.আধ ঘণ্টা বাদব--এ. 

বিচারের নাম “কর্ম' নয়, ওর নাম পাগলা! গান্বদ । ক্ষার টাকা খরচ. 
করে কানী বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দয়জ! খুলছে আর পড়ছে: এই 

০ 
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্রাুর কাপড় ছাড়ছেন, তো৷ এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর 
আটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিপি করছেন ; এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অল্প 
বিনা, বিষ্ভা বিনা মরে যাচ্ছে। বোস্বায়ের বেনেগুলো ছারপোকার 
হাসপাতাল বানাচ্ছে__মাস্ুষগুলো মরে যাক । তোদের বুদ্ধি নাই 
বে, একথ। বুঝিস আমাদের দেশের মহা ব্যারাম-_পাগলা-গারদ 
দ্েশময় ।7১ 

উল্লিখিত অংশে স্বামীজীর ব্যঙ্গ প্রসঙ্গে পরিমলবাবুর মনস্তব্য-_£ভ্্র 
আক্রমণের ভাষ! এর চেয়ে চড়া বোধ হয় আর হয় না।? সমগ্র চি 
পড়লে স্বামীজীর ব্যঙ্গ? বেদনা! ও বিপ্লবী অনুপ্রেরণার যে অপূর্ব মিশ্র ূ 

দেখা যায়; ত৷ শুধু আক্রমণ বললে অনেক কম বলা! হয় এ আক্রমণ 
একাত্ম ভালবাসার আত্মোৎসর্গেরই প্রস্ততি । উদ্ধৃত অংশের পরেই 
আছে-_-“ঘাক, তোদের মধ্যে যারা একটু মাথাওয়াল! আছে, তাদের 
চরণে আমার দণ্তবৎ ও তাদের কাছে আমার এই প্রার্থনা যে, তারা 
আগুনের মতে। ছড়িয়ে পড়ুন_এই বিরাটের উপাসনা প্রচার করুন,* 
যা! আমাদের দেশে কখনও হয় নাই ।”২ 

সাহিত্যের জগতে ধার! 9৪015 বা ব্যঙ্গ রচয়িতারূপে পরিচিত 

ডাদের অধিকাংশের সঙ্গে ব্বামীজীর ব্য্হান্তের মূল পার্থক্য ওইখানে । 
'পত্রাবলী' থেকে বিশুদ্ধ কৌতুকের উদাহরণরূপে পরিমলবাবু 

১৮৯৪ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা স্বামীজীর চিঠির অংশ বিশেষ, 
উদ্ধৃত করেছেন__'বিমলা-_কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের জামাতা এক সুদীর্ঘ 
পত্র লিখিয়াছেন যে, তাহার হিন্দুধর্মে এখন বথেষ্ট ব্যুংপত্তি। আমাকে 
প্রতিষ্ঠা হইতে সাবধান হৃইবার জন্ত অনেক সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন । 
এবং তাহার গুরু শশীরাবুর সাংসারিক দারিপ্র্যের কথা লিখিতেছেন। 
শিব শিব! ধাহার বড় মানুষ শ্বশুর তিনি কিছুই পারেন না” আর 
আমার তিন কালে শ্বশুর মোটেই নাই 1৩ এই পত্রচি সামগ্রিকভাবে 
_জেখলে এতে কৌতুকের চেয়ে তী বালের উদ্হরণই বেনী 

১) ২. বানী বিবেকাননের বাঈী ও রচনা: খত: সং: পৃঃ দাগ 

০৩. তবেয : পৃঃ:৫১ 
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স্বামীজীর মুখের কথার ব্যঙ্গবিক্রেপের গ্িক্ষুলিঙ্গের উদাহরণরূপে 
পরিমল গোস্বামী স্বামীজীর আলাপচারী থেকে সেই বিখ্যাত গোরক্ষা- 
প্রচারকের সঙ্গে তার কখোপকখনের উদাহরণ দিয়েছেন, যার চরম 
ব্যঙ্গ হলে।--গোরু যে আমাদের মা? তা আমি বিলক্ষণ বুঝেছি। তা! 
না হলে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করবেন ?১ বস্তুতঃ 
স্বা্মীজীর কথাবার্তায় ও চিঠিপত্রে কৌতুক, ব্যঙ্গ, বিদ্রেপ, মৃহ্হাস্ত 
থেকে অট্টহাস্ত-_নানাভাবে তার আনন্দময় সত্তা বিকীর্ণ । মাঝে মাঝে 
তার হাস্যরস সমাজ-সংসারের হৃদয়হীনতা ও বুদ্ধিহীনতার তীব্র 
প্রতিবাদে অনিবার্ধ তিক্ত স্বাদ নিয়ে আসে, কিন্ত কখনোই মানব- 
প্রেমের চিরন্তন সত্য থেকে দূরে সরে আত্মকেন্দ্রিক দংশন-পিপাসায় 
নিজেকে চরিতার্থ করে না। যে দেশে শত শত মানুষ ছুণ্ডিক্ষে 
অনাহারে মরে, সে দেশে গোমাতার সেবায় সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষের 
অতি আগ্রহ এবং মানুষের সেবায় সম্পূর্ণ অনিচ্ছা-_এ ছুই ভাবের 
আশ্চর্য বৈপরীত্যই স্বামীজীর মন্তব্যের কারণ। স্বামীজীর 'ব্যঙ্গের 
লাঠি এখানে কাগুজ্ঞানহীন উদ্মাদদের চৈতন্তলোকে ফিরে আসার 
সঠিক ওষুধ । আলাপচারীতে বা চিঠিপত্রে এক্জাতীয় মন্তব্যের উদাহরণ 
অজ্র। তবে সাহিত্যিক শিল্পরূপের দিক থেকে স্বামীজীর ব্যঙ্গরসন্থষটির 
শ্রেষ্ঠ উদাহরণ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত “ভাববার কথা' নামে 
ব্যঙ্চচিত্র বা নকৃশাজাতীয় রচনাগুচ্ছ। সমকালীন জীবন ও জগং 

সম্বন্ধে সরস মন্তব্য প্রকাশের বিশেষ ভূমিকা বাংলাসাহিত্যে 
পত্রপত্রিকার বিশিষ্ট এঁতিহা। উদ্বোধন"পত্রিকার প্রথম যুগেই 
সাহিত্যমচেত্ন বিবেকানন্দ এজাতীয় রচনার দ্বারা পত্রিকাটিকে এবং 

সামগ্রিকভাবে বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। 

১ বাদী ও রচনা : »য খণ্ড: ১য সং :পৃই ৯ 
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“ভাববার কথা” - 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাধনার ক্ষেত্রে ভাবের ঘরে চুরি? সম্থদ্ধে বারংবার 
সাবধান করেছেন। বাইরে একরকম ভাব দেখিয়ে মনে মনে অন্য 
রকম অভিসন্ধি পোষণ করাই-_ভাবের ঘরে চুরি । 'উদ্বোধন'-পত্রিকাক্গ 
এই ভাবের জগৎ সম্বন্ধে স্বামীজী ছোট ছোট কাহিনীর বূপরেখায় 
আমাদের কথা ও কাজের হৃস্তর অসংগতির প্রতি তর্জনীসংকেত 

করেছেন। 'ভাব্বার কথা" নামে এই 'লেখাগুলি পড়তে পড়া 
এজাতীয় রচনায় স্বামীজীর স্বভাবসিদ্ধ কুশলতা একদিকে যেমন বিশ্ময় 
জাগায়। আর একদিকে তেমনি এদের সংখ্যাল্পতার জন্য প্রত্যার্শী 
পাঠককে ব্যথিতও করে। অবশ্য 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে? 
্বামীজীর সরস বাগ বৈদগ্য অনেক পরিমাণে আমাদের আশ্বস্ত করে। 

তবুঃ “ভাববার কথার অগ্র-মধুর 'টিপ্পনী জাতীয় রচনার চাহিদা 
সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় সব যুগেই রয়েছে। 'ভাব্বার কথা? 
রসরচনাগুচ্ছ একাধারে তার সাহিত্যিক ও সাংবাদিক প্রতিভার যুগ্ধা 
সম্মেলন। পত্রিক' চালাতে হলে শুদ্বমাত্র গুরুভার প্রবন্ধ পাঠকের 
মনের উপরে ন! চাপিয়ে ব্যঙ্গ কৌতুক হাস্য পরিহাসের দ্বারা পাঠক- 
সমাজকে সচেতন ও ঘনিষ্ঠ ক'রে তোলা ঘে প্রয়োজন একথা স্বামীজী, 
ভালোভাবেই জানতেন। 'ভাব্বার কথা'-জাতীয় ব্যঙ্গরচনা বা 
“পরিব্রাজকে'র মতো ভমণ-কাহিনীর সেইজন্যই আবির্ভাব। 

ভাব্বার কথা'র১ প্রথম চারটি ব্যঙ্-কধিকার মূল ব্যঞ্জনা 
আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে । অবশ্য স্বামীজীর অধ্যাত্মচিস্তার মূলমৃত্র আমরা 
ইচ্ছা করলে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক যে কোনো ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করতে পারি। তার আধ্যাত্মিক জীবনদর্শন আমাদের 
ইহজীবনেরও সব প্রান্তকেই স্পর্শ করে এবং নূতন প্রেরণায় সঞ্জীবিত 

১ উদ্বোধন, প্রথম বর্ষ, ১৩৫, ১ম ও ১৪শ সংখ্যায় এই মামে 

বেখাঁগলি প্রকাশিত হয়। | 
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করে--এদিক থেকে জগতের ইতিহাসে আধ্যাত্মিক গুরুদের মধ্যে 
তার-স্থান অনন্য । সবার আগে এবং সবার পরিণতিতে তার অধ্যাত্ম 
উপলব্ধিই প্রধান লক্ষণীয়। বিবেকানন্দ-সাহিত্য-প্রসঙ্গে, এমন কি 

তার সাহিত্যের ব্যঙ্গরসের অঙ্গধাবনেও এই মূলমুত্রটি আমরা দেখতে 
পাবো । 

সুর-তাল-লয়-জ্ঞানহীন ভক্তের ভগবানকে গান শোনাবার চেষ্টা ; 
সাধনভজনহীন ভোলার্টাদের শরণাগতি সম্বন্ধে আত্মপ্রচার ; বেদাস্তবাদী 
ভোলাপুরীর ব্রহ্মজ্ঞানের অভিমানের অন্তরালে আত্মসর্বস্বতা এবং 
এবং রামচরণের গুরুগিরি--এসব কয়টি কাহিনীই. 'ব্যঙ্গের লাঠি? । 
তবে স্বামীজীর নিজন্ব বাকৃভঙ্গীর রসায়নে প্রত্যেকটি গল্পের ব্যঞ্জন। 
শেষ অবধি মানুষের মন মুখ এক করার সাধনা, ভাবের ঘরে খাঁটি 
হওয়ার দায়িত্বের কথ! ম্মরণ করিয়ে দেয়। যে আত্মপ্রতারণায় 

আমর! জগতের কর্তব্য ফাকি দিতে চাই, সে প্রতারণায় কিন্তু ঈশ্বর 
প্রতারিত হ'ন না। যথার্থ ভক্ত বা শরণাগতের প্রতিটি কাজে ও 
চেষ্টায় যে সততা, নিষ্ঠ। ও শ্রম দেখ! যায়, তার মূলে ঈশ্বরের 
কাছে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন। সে আত্মনিবেদন যথার্থ কি না তার 
কষ্টিপাথর বিবেকানন্দের মতে। জগদ্গুরুদের. সাধনাজনিত সিদ্ধান্ত । 
সে সিদ্ধান্তের কথায় আদার আগে আমর! ভাববার কথা'র প্রথম 

গল্পটি স্মরণ করি-_ 

ঠাকুর-দর্শনে এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত। চারা মারার 
যথেষ্ট গ্রীতি ও ভক্তির উদয় হইল। তখন সে বুঝি আদান-প্রদান- 
সামপ্রস্ত করিবার জন্য গীত আরম্ভ করিল। দালানের এক কোণে 

থাম হেলান দিয়! চোবেজী :বিমাইতেছিলেন। চোবেজী মন্দিরের 

পূজারী. পহলওয়ান, সেতারী--ছুই ।লোটা ভাগ ছুবেলা উদরস্থ করিতে . 

বিশেষ পটু এবং অন্তান্ত আরও অনেক সদ্গুণশালী। সহসা! একটা 
বিকট নিনাদ চৌবে্জীর কর্ণপটহ প্রবলবেগে ভেদ করিতে উদ্ভত হওয়ায় 
সন্থিদা-সমুৎপন্ন বিচিত্র জগৎ জণকালের জন্য চোবেনদীর বিয়াপ্লিশ ইঞ্চি 
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চুলুঢুলু ছটি নয়ন ইতস্তত বিক্ষেপ করিয়া! মনশ্চাঞ্চল্যের কারণানুসন্ধায়ী 
চোবেজী আবিষ্কার করিলেন যে, এক. ব্যক্তি ঠাকুরজীর সামনে 
আপনভাবে আপনি বিভোর হইয়! কর্মবাড়ীর কড়ামাজার/্তায় মর্মম্পর্শা 
ত্বরে নারদ, ভরত, হন্ুমান। নায়ক--কলাবতগুষ্টির সপিশ্ীকরণ 
করিতেছে। সম্থিদানন্দ-উপভোগের প্রত্যক্ষ বিদ্বস্বরূপ পুরুষকে মর্মাহত 

চোবেজী ভীব্রবিরক্তিব্যপ্তকন্থরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন--“বলি বাপু হে, 
ও বেস্ুর বেতাল কি চীৎকার করছ!” ক্ষিপ্র উত্তর এল--ুর 
তালের আমার আবশ্তক কি হে? আমি ঠাকুরজীর মন ভিজুচচি 1” 
চোবেজী-_“হ”? ঠাকুরজী আমার এমনই আহাম্মক কি না! পাগল 
তুই আমাকেই ভিজুতে পারিস নি, ঠাকুর কি আমার চেয়েও 
বেশী মূর্খ ?? 

স্থরের সাধনায় স্বামীজীর সিদ্ধি তার জীবনকাহিনী-পাঠকমাত্রেরই 
পরিচিত। এই গল্পটির পটভূমিতে স্বামীজীর সেই সংগীতসাধকরূপটি 
সর্বাগ্রে স্মরণীয় । তার ভাষায় 'ভাবরাজ্যের রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ 

সেই সঙ্গে রামকৃষ্ণদেব স্ুকণ্ঠ সংগীততম্ময় সাধক | বিশেষত সংগীতের 
ভাবব্যঞজন৷ প্রকাশে তিনি ভক্ত ও সাধকদের অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচনে 
কতখানি সহায়ক হ'তেন; সেকথা 'লীলা প্রসঙ্গ ও “কথামৃতে'র পাতায় 
বিধৃত। কিন্তু বেসুর বেতাল গান শুধুমাত্র উচ্্বাসের জোরে চালিয়ে 
দেওয়ার চেষ্টা কখনে। বরদাস্ত করতেন না। সুরে তালে ভাষায় 
কোনে। ত্রুটি হ'লে সঙ্গে সঙ্গে ডার.অস্বীকৃতি প্রকাশ পেতো! | শিল্পের 
জগতে পুর্ণতার সাধন! ঈশ্বরসাধনার অঙ্গ । সাধনার উপকরণে ক্রি 
ঘটলে পূজাও অসম্পূর্ণ থেকে বায় । বেনুরো গায়কের মদ ভেজাবার 
চেষ্টা তাই এমন হ্থাস্তকর ব্যর্থতায় পরিণত । .. 

জাতীয়-মানসের পুনরুজ্জীবনের সঙ্কল্প নিয়ে 'উদ্বোধন'-পত্তরিকা 
প্রকাশিত হয়েছিল? 'উদ্বোধনে'র পাতায় স্বামীজীর 'ভাব্হার, কথা? 
রচনাগুচ্থ সেই মানস-স্ীবনেরই. আর একটি পন্থা । 'আঘর্পবাদ 
বেমৰ উত্তমার্গের প্রবন্ধ-নিবন্ধের ছাক্সা প্রচার কর! সম্ভব, তেমনি 
আরাফ বিচারবিরের়ণের জার এক অঙ্গ- হিসাবে হাড়রলের 'নিখুণ। 
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রা আর ডান রদ দেখিয়ে 
দেওয়াও প্রয়োজন । এই সব অসঙ্গতি আমাদের সমাজে সংসারে 

চিন্তায় ধারণায় নানাভাবেই ছড়িয়ে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে মূল 
আদর্শকে আচ্ছন্ন করে এদের শাখাপ্রশাখা জীবনের মূল সত্যকেই 
ধবংস করতে উদ্যত হয়। তখন এদের বিরুদ্ধে সংস্কারবাদদী, সাহিত্যিক, 

নাট্যকার, কবি--নানান ধরনের মনীষীরাই সমবেত হন। বাংলা- 
সাহিত্যে ও সমাজে রামমোহন; ঈখর গুপ্ত, বিদ্যাসাগর, রামনারায়ণ 
তর্করত্ব, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের কথা আমরা এ প্রসঙ্গে 
মনে রাখতে পারি | উচ্চতম মননশক্তির সঙ্গে সুঙ্মতম হাস্যরসের 
যোগের দিক থেকে স্বামী বিবেকানন্দ তার অনেক পূর্বসরীর 
সঙ্গেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মাননার অধিকারী । “ভাববার 

কথা'র১ এই রচনাগুচ্ছ তার অন্যতম প্রমাণ। 

প্রথম গল্পটিতে বেসুরো গায়কের ভক্তির আতিশয্যকে স্বামীজী 
পরিহাসের দ্বারা নিরস্ত করতে চেয়েছেন, পরের তিনটি গল্প-কণিকায় 
আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক রাজ্যের আরো! কয়েকটি অসঙ্গ তির. প্রতি 
পাঠকদের সচেতন করেছেন! বস্তত গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে 

এ গল্সগুলির অন্তনিহিত সমাজসমালোচনার কঠোরতা উদ্দিষ্ট 
ব্যক্তিদের পক্ষে মর্মভেদী হবার কথা । কিন্তু পরিবেশন-নৈপুর্ণে 
নির্মম সত্য-নির্দেশকে ন্বামীজী আনন্দমাধূর্ষে মগ্ডিত করে শেষ অবধি 
হাস্থরসেই সার্থক করেছেন, সমালোচনার অগ্নস্বাদ কোনে! তিক্ততা 
সৃষ্টির অবকাশ রাখে নি। 

এ সব রচনায় স্বামীজী বঙ্কিমচন্দ্র ব ইন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
মতে? 'কমলাকাস্ত' ব। “পঞ্চানন্দ' ( ওরফে পাঁচু ঠাকুর )-জাতীয় অঙ্টী 

কারু তূমিক। গ্রহণ না করে কষ্পিত কোনে! চরিত্র ব! নামের অবলগ্থনে 
বক্তব্য উপস্থাপিত .করেছেন। ভোলা, ভোলাপুরী  বেদান্ঠী; 
কম্গব্যাল.. ভট্টাচার্ধ--এ-জাতীয় চরিত্র। :: আল টানার গাল 

'লিরেদনের, রসিকতা”-বলি পামচরণ 1. | $ এ 

১. দ্বামী বিবেকাননের বাগ ও রচনা ঠক রই 



৪৭২ : বিবেকানব ও বাংরাসাহিত্য 

'ভাব্বার কথা” গল্পগুচ্ছের ছটি কেন্দ্রীয় গল্প। প্রথম গল্পটির সঙ্গে 
আর তিনটি ছোট ছোট গল্প__ প্রথম গল্পটির ভাষ্টাক। অর্থেও এদের 
নেওয়৷ চলে। দ্বিতীয় প্রধান গল্পটি লক্ষৌর ইমামবাড়ায় 'ছুই 
রাজপুতের কাহিনী । তার পরে আর ছুটি গল্প--তাদের একটি 
স্পষ্টত প্রধান গল্পটির ব্যাখ্যা। বেশ বোবা ঘায়, স্বামীজী এ 
গল্পগুলির মধ্য দিয়ে আমাদের জড় চিত্তবৃত্তিকে সজোরে নাড়া দিতে 
চেয়েছিলেন, তাই এদের নাম 'ভাব্বার কথা ।" 

বেস্থুরো গায়কের উদাহরণটির শেষ কথা-_পাগল তুই, আমাকে 
ভিজুতে পারিসনি; ঠাকুর কি আমার চেয়েও বেশী মূর্খ ?--পর পর 
তিনটি মস্তব্যধর্মী গল্পেই নানাভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে । গীতার 
মামেকং শরণং ব্রজ'_-একমাত্র আমার শরণাগত হও-_এই 
উপদেশের প্রয়োগ যে কেবল মুখের কথায় নয়, জীবনের সাধনায় সত্য. 
হয়ে ওঠে, সে কথা! আমরা ক'জনে মনে রাখি? ফলে ভক্তির বাইরের 
আবরণ অনেক সময়ই স্বার্থসাধনের ছদ্মুবেশ হয়ে দাড়ায় । যথার্থ আত্ম- 
নিবেদন না থাকলে সর্বপাপ থেকে তিনি রক্ষা করবেন--এমন আশা 
বাতুলত! | ঈশ্বরের শরণাগতির প্রকাশ জীবনে বচনে মননে সমানভাবে 
দেখা না দিলে শুধুমাত্র গীতার বাণীর পুনরাবৃত্তি কারু মহত্বের প্রমাণ 

হতে" পারে না। আধ্যাত্মিক আদর্শের এ অসঙ্গতি স্বামীজী 
ভোলাাদের ধরণ-ধারণের মধ্য দিয়ে এইভাবে ফুটিয়েছেন-_“ভগবান 
অর্জুনকে বলেছেন : তুমি আমার শরণ লও, আর কিছু করবার 
দরকার নাই, আমি তোমায় উদ্ধার ক'রব।'৯ ভোলার্টাদ তাই 
লোকের কাছে শুনে মহাথুশী; থেকে থেকে বিকট চীৎকার : আমি 

প্রভুর শরণাগত, আমার ভয় কি? আমার কি আর কিছু করতে 
হবে? ভোলা্াদের ধারণা-_-এঁ কথাগুলি খুব বিটকেল আওয়াজে 
বাক্গংবার বলতে পারলেই যথেষ্ট ভক্তি হয়, আবার তার উপর মাঝে 

১. স্কুল ক্গৌকর্টি গীতায়্' এইভাবে রয়েছে-_সর্বধর্ষান্ পরিত্যজা মাষেকং 
'শরণং জ্দ। অহংস্বাং সর্বপাপেভ্যো! মোক্ষিষ্যাষি মা শুচ:॥ ১৮৬৬ স্বাহীলী 

এখানে ু ভাবটি অবলনে সহ্দ করে লিখেছেন । 
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আথে পূর্বোক্ত স্বরে জানানও আছে যে, তিনি সদাই প্রভুর জন্য প্রাণ 
দিতে প্রস্তত। এ ভক্তির জোরে যদি প্রভু স্বয়ং না বাধা পড়েন, 
তৰে সবই মিথ্যা । পার্খ্চর ছু-চারটা আহাম্মকও তাই গাওরায় ! 
কিন্তু ভোলাাদ প্রভুর জন্য একটিও ছুষ্টামি ছাড়তে প্রস্তত্ত নন। বলি 
ঠাকুরজী কি এমনই আহাম্মক? এতে যে আমরাই ভুলিনি | 

প্রসঙ্গত মনে কর! বায়) ভোলার্টাদ-জাতীয় মানুষদের নমুন। 
স্বামীজীর সমকালীন সমাজে তার পরিচিতমণ্ডলীর মধ্যেই মিলতো । 

আবার এক হিসাবে সব কালেই একদল বাক্সর্বন্য অনুগামী দেখা 
বায়, ধীর! ভক্ত বলে পরিচিত হতে পারেন, অথবা রাজনৈতিক বা 

সামাজিক দল-বিশেষের অনুরক্তও হুতে পারেন। বিশেষ আদর্শ 

বাদকে তারা আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির ধবজ1 হিমাবেই ব্যবহার করে 
থাকেন, সে আদর্শবাদের কোনো পরিচয় তাদের জীবনে দেখা 

যায় না। কিন্ত বুলি আওড়াতে তারা সব সময় মজবুত | 
শ্রীরামকৃষ্ণসান্নিধ্যে ধার। এসেছিলেন, তাদের মধ্যেও এমন কেউ 

কেউ ছিলেন, ধার! তার দেহাবসানের পরে মনে করতেন, তাদের 

আর আলাদ। সাধনভজনের দরকার নেই ; কারণ তার! স্বয়ং ঈশ্বরকে 
দেখেছেন, আর জপ তপ সাধন ভজনের দরকার নেই। অথচ দেখ! 

্বায়। শ্রীরামকৃ্কদেবের অন্তরঙ্গ সন্তানেরা বিবেকানন্দ, ব্রহ্জানন্দ; 
শিবানন্দ, তুরীয়ানন্দ প্রমুখ সবাই তাদের গুরু-মহারাজের দেহত্যাগের 
পরে সুদীর্ঘ স্বকঠোর তপস্তায় গুরুর কাছে পাওয়া! সাধনসম্পদ অন্তরের 
মণিকোঠায় চির উজ্জল করে রেখেছেন । আবার তাদের সেই ধ্যান- 
তিপস্তার আদর্শই নবধুগের তরুণচিত্তে বিবেকবৈরাগ্যের বহিনঞ্চার 
করে চলেছে, সে-কথা বর্তমান ভারতের ইতিহাস। 

আদর্শবাদের নামে আচার-আচরণের অসঙ্গতি কেমন করে 
মানুষকে প্রবঞ্চিত করে, তার প্রমাণম্বরূপ ভোলাষ্টাদের দল অবশ্য 

আধ্যাত্মিক-আদর্শে বিশ্বাসী ছারতবাসীদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী 
মেলে । এর! শুধু অন্টদের ঠকায় না, নিজেরাও ঠক; হয়তে। 
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আচরণ যেমন অসহনীয়, তেমনি তার মধ্যে একটু নির্ুদ্ধিতাও আছে? 
তার ধারণ! তার ধাঞ্সা অন্টেরা বুঝতে পারছে না, এমন কি ভগবানও 
না। শুধু 'শরণাগত' শবটি উচ্চারণ করলেই বুঝি সব পাপ থেকে 
উদ্ধার মেলে। বথার্থ শরণাগতির সঙ্গে এই মৌথিক ভক্তি ঘোষণার, 
যে আকাশ-পাতাল তফাত সেকথা ভোলার্টাদ কতটা বুঝতে পারে 
সন্দেহ। এদিক থেকে স্বামীজীর তীব্র বিশ্লেষণের আলোকে সমাজে 

আর এক শ্রেণীর বার্থ জ্ঞানপাগী দেখা যায়। চতুর মতলববাঁদ 
এই শ্রেণীর লোকেরা সাধারণ মানুষের মৃঢ়তাকে সম্বল করেই উদ্দেশ 
সিদ্ধি করে থাকে । এ-জাতীয় চরিত্রের একজনকে স্বামীজী 'রামচরণ 
নামে সম্বোধন করেছেন-_“বলি। রামচরণ ! তুমি লেখাপড়া শিখলে. 
না? ব্যবসাবাণিজ্যের সঙ্গতি নাই, শারীরিক শ্রমও তোমার ছার! সম্ভব 

নয়, তার ওপর নেশা-ভাঙ 'এবং ছুষ্টামিগুলিও ছাড়তে পার না, 

কি করে জীবিকা কর, বল দেখি? রামচরণ-_সে সোজা কথা, 
মশায়-_-আমি সকলকে উপদেশ করি |? 

'ামচরণ ঠাকুরজীকে কি ঠাওরেছেন ?' এত অল্প কথায় একটি 
গোটা চরিত্রের ব্যঙ্গধর্মী চিত্রায়ণ স্বামীজীর হাম্তরসের বৈদগ্ধয ও. 
নৈপুণ্যের অসামান্ততার নিদর্শন | নিক্ষর্ণা উপদেষ্টার মুখোশ এমন; 
নির্মমভাবে খুলে দিয়ে স্বামীজী মনুষ্যত্থের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে 
চেয়েছিলেন । সে মহাত্রতে এ ধরনের উদ্দাহরণের বিশেষ উপযোগিতা, 
সেকালে তো৷ ছিলই, একালেও অনেকখানি । লোকচরিত্র-অনুধাবনে' 
স্বামীজীর অপূর্ব দক্ষতা রামচরণের টাচাছোলা জবাবটির মধ্যে 
রূপায়িত। এ ধরনের মানুষ সম্পুর্ণ অচেতনভাবেই নিজেকে এবং 
সকলকে প্রতারণা করে চলেছে বলেই হয়তো এত সোজাসুজি বলতে, 
পারলো--"সামি সকলকে উপদেশ করি। একটু ভেবে দেখলে 
বোঝা যায়, এসব মানুষের শ্রোতাও একজন জোটে 1 নিজের জীবনে 
খার কোনা, সমস্তা সমাধানেরই যোগ্যতা! নেই, সে অনায়াসে আর 
সকলকে পথ দেখাবার চেষ্টা কয়ে+ হয়তে! বছজনের বোকামি 

'জীকজনের ভরণপোবণের কারণ হতে পানে, কিন্ত, জার সফাইকে 
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ঠকানে। গেলেও অন্তর্বামীকে ফাকি দেওয়া যায় না। রামচরণ; কি 
ঠাওরেছেন ?--যাই তিনি ঠাওয় করে থাকুন, ঈশ্বরকে নয়। 

'ভোলাপুরী বেজায় বেদাস্তী-_ওই “বেজায়' কথাটির মধ্যে 
স্বামীজীর কলকাতা-কেন্দ্রিক আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গীর সঙ্গে তার মুচকি 
হাসিক্স আভাসটুকু ফুটে উঠেছে। বাংলাসা হিত্যে হাস্যরসের ধারা শ্রেষ্ঠ 
রূসিক তারা নিজের নিজের বর্ণ বা শ্রেণীকেই বিদ্ধ করেছেন সবচেয়ে 
বেশী। বিদ্াসাগরের ত্বনামে ও বেনামে রচনাগুলির (হাস্তরসের 
দিক থেকে বেনামী রচনাগুলিই বেশী মূল্যবান ) আক্রমণের লক্ষ্য 
মূলত এদেশের ব্রা্ষণসমাজ--যঘে সমাজের একজন তিনি নিজে । 

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরী যে 'বাবু-সমাজের উচ্চাশার চরমলক্্য, 
বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব সেই সমাজে এবং তার আক্রমণের লক্ষ্য 
প্রধানত এই বাবুসমাজ। শরৎচন্দ্র তথাকথিত উচ্চবর্ণ সমাজের 
হৃদয়হীনতাকে যেমন ফুটিয়েছেন তেমনি দেখিয়েছেন অজ্ঞতা-কুসংস্কার- 
দলাদলি-ঈর্ধ্যায় আচ্ছন্ন এই সমাজের হান্তকর দিক। ন্বামী বিবেকানন্দ 
নিজে বেদাস্তবাদী সন্ন্যাসী, তবু “বেজায় বেদাস্তী' ভোলাপুরীর স্বার্থপর 
ধর্মাচরণের অর্থহীনতাকে তিনিই সব থেকে কঠোর আক্রমণ করেছেন। 
সমাজচেতনার বিচারে শ্রেষ্ঠ হাম্তরসের আবির্ভাব অনেক সময় 
এইভাবেই হয়ে থাকে । পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ হাস্যরসের উৎস নিঙ্গের মধ্যে 
ভারপরেই নিজের জনদের মধ্যে। এর আগের উদাহরণগুলিতে 
স্বামীজী যথার্থ ভক্তির আদর্শ খুঁজতে গিয়ে তধাকথিত ভক্তদের ফাকি 

দেখিয়েছেন, এবার দেখালেন তথাকধিত জ্ঞানীর আত্মপ্রবঞ্চন! | সাধুর 
ভেকধারী যারা “সত্বগুণের ধুয়া ধনে” ভমোগুণে ডুবে থাকে তাদের 
ফাকি সম্বন্ধে ত্বামীজীর সর সময় তীব্র মতামত । . পরিক্রাজক অবস্থায় 
একবার এক গাছতলায় ধ্যানের ছলে নিপ্রারত সাধুকে দেখে বিরক্ত 
স্বামীজী লোকটির ছুই কাধে জোদ্বাল জুড়ে দিয়ে তার তমোগণ দূর 
করার প্রস্তাব করেছিলেন। সংসারের  নুখহ্ঃখে উদামীন থেকে 
এ-জাতীয়. ফাধুর! খন 'নিজেদের সামান্য নুখনুবিধার অভাবে জুটি 
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“ভোলাপুরী বেঙায় বেদাস্তী-_সকল কথাতেই তার ব্রহ্ম সম্বন্ধে 
পরিচয়টুকু দেওয়া আছে। ভোলাপুরীর চারিদিকে যদি লোকগুলো 

অগ্লাভাবে হাহাকার করে-__উীকে স্পর্শও করে না; তিনি সুখছুঃখের 
অসারতা বুঝিয়ে দেন। যদি রোগে শোকে অনাহারে লোকগুলো 
মরে টিপি হয়ে যায়, তাতেই বা তার কি? তিনি অমনি আত্মার 
অবিনশ্বরত্ব চিন্তা করেন! তীর সামনে বলবান ছূর্বলকে যদি মেরেও 
ফেলে, ভোলাপুরী 'আত্মা মরেনও না মারেনও না_-এই শ্রুতিবাক্যের 
গভীর অর্থসাগরে ডুবে যান। কোনও প্রকার কর্ম করতে ভোলাপুরী! 
বড়ই নারাজ। পেড়াপীড়ি করলে জবাব দেন যে, পূর্বজদ্মে ওসব সেরে : 
এসেছেন |”--সন্্যাসধর্মের মহৎ আদর্শ অযোগ্যের জীবনে ও ব্যবহারে . 

কতথানি বিপরীত ব্যপ্তনা নিয়ে আত্মপ্রতারণা হয়ে দীড়ায়। সেকথা 

ভারতীয় সন্গ্যাসীদের সর্বস্তরের সঙ্গে যোগাযোগের ফলেই তার লেখায় 
এত সহজ ও সরসরূপে ধর! দিয়েছে। “বেজায় বেদাস্তীর অন্ুপ্রাসে 
একই সঙ্গে কৌতুক, বিদ্রপ ও ব্যঙ্গের মিশ্রণ ! 

স্বামীজীর বর্ণনায় ভোলাপুরীর ভাবভঙ্গী একালের পাঠকদের 
শরংচন্দ্রের '্রীকান্ত; উপন্যাসে বধিত এক সাধুবাবার কথা মনে করিয়ে 
দিতে পারে। শ্ত্রীকাস্তে'র প্রথম পর্বে এই সাধুবাবার সঙ্গে শ্রীকাস্তের 
দেখা এবং কিছুদিন এ'র শাগরেদিও সে করেছে। শরংচন্দ্রের নিজের 

জনানবন্দী অনুসারে প্রথম জীবনে তিনি একাধিকবারু সাধুদের দলে 

" যোগ দিয়েছিলেন? আর 'শ্রীকান্তে'র কথ! অনুযায়ী সে নিজেও বার 
চারেক সাধু হন্সেছে। শ্রীকান্ত বা শরংচন্দ্রের মতে সাধুদের 
অধিকাংশের চরিত্রেই ভোজনের প্রতি একটু বেশী দৃষ্টি ধাকলেও অন্য 
বিষয়ে নিরাসক্তি সহজেই চোখে পড়ে । তবে তিনি যে সাধুবাবার 

' সঙ্গে ছিলেন, তার সঙ্গে বিহারের গ্রামাঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে বিঠোরা” 
গ্রামে এসে যখন তু গাড়লেন, তখন একদিন--“দেখিলাম। সাধুবাবা 

, আজ যেন কিছু বিরক্ত! হেতুটা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিলেন--. 
বলিলেন, 'এ-গ্রামটা সাধু-সঙ্ন্যাসীর প্রতি তেমন অনুরক্ত নয়, সেবাদির 
ব্যবস্থা তেমন সন্তোষজনক হবে. ন!; জুভরাং কালই: এন্ান: ভ্যান 
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করতে হবে। বে আজ্ঞা, বলিয়া আমি তৎক্ষণাৎ অনুমোদন 
করিলাম ।”১ | 

'ভ্রীকাস্ত? উপন্যাসের চতূর্থ পর্বে আধুনিক যুগের ষেবাত্রতী সন্গাসী 
ব্জানন্দের ভোজন সম্বন্ধে উদারতার বর্ণনায় শশরংচন্দ্রের সঙ্জেহ সমর্থন 

লক্ষণীয়। কিন্তু প্রথম পর্বের সাধুবাবা অনেকটাই “ভোলাপুতী'- 
জাতীয়। 'বিঠোরা” গ্রামের লোকজনদের ভাদৃশ তক্তির অভাবে 
বিরক্ত হলেও “ছোট বাঘিয়া গ্রামে এসে যখন বসন্ত মহামারীভয়ে 

ভীত নরনারীদের কাছে তিনি ভক্তি ও ভোজ্য সামগ্রী প্রচুর পেতে 
লাগলেন, তখন সেখানেই দিনকয় থেকে গেলেন। শ্ীকাস্তের 

জবানীতে, “প্রাণের ভয়ট! ইহাদের নিতান্তই কম-যাবৎ জীবে সুখং 
জীবেৎ ত আছেই ; কিন্তু কি বরিলে অনেকদিন জীবে এ খেয়াল 

নাই।”২ গ্রামাঞ্চলের আধুনিক শিক্ষাৰজিত ভোজনবিলাসী সাধুর 
এ উদাহরণ নিশ্চয়ই একমাত্র নয়। কিন্ত সেই সঙ্গে এও লক্ষণীয় 
যে শরৎচন্দ্র এই সাধুবাবার সরল স্সেহপ্রবণ ও বৈরাগ্যরঞ্জিত 
ব্যক্তিত্বটিও অল্প কথায় সুন্দর ফুটিয়েছেন। 

তবে স্বামীজীর গল্পের ভোলাপুরী হয়তো “ন জায়তে ঘ্রিয়তে' 
([ আত্মার ] জন্ম স্ৃত্যু নেই ) জাতীয় কথা বলতে বলতে আগেই 
মহামারী-আক্রান্ত গ্রামটি ছেড়ে যেতেন। বেদান্তের এ-জাতীয় ভ্রান্ত 
প্রয্নোগ সম্বন্ধে সাবধান করবার জন্যই স্বামীজীর এই কথিকাটির হ্যপ্টি। 

যে সেবাধর্মের প্রবর্তনে স্বামীজী ভারতীয় সন্ন্যাসী-দমাজকে পুনরুজ্জীবিত 
করতে চেয়েছিলেন, আজ তার প্রবর্তিত রামকুষ্চনঙ্র এবং সেই সজ্বের 
অনুসরণে ভারতের সর্বপ্রান্তে অধিকাংশ সাধুসমাজ মানবকল্যাণের 

ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও অগ্রসর হয়ে এসেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, শরৎ- 
* চন্দ্রের অন্থতম ভ্রাতা৷ প্রভাসচন্দ্র রামকৃষ্ণসজ্ঘের স্বামী অখণ্ডানন্দের 

ঘনিষ্ঠ সান্সিধ্যে এসেছিলেন এরং "যামী বেদানন্দ' নামে সঙ্জের 
সারগাছিকেন্দ্রে ও বৃন্দাবন সেবাশ্রম-কেক্সে দীর্ঘকাল অভিবাহিত করে 

১১২ শ্রীকান্ত: প্রথম পর্ব: পৃঃ ১৩৮ পৃঃ ১৪৯: ইত্তিগ়ান 

আযলোপলিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রকাশিত “অধ? স্বরণ ।' 
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স্বামীজীর সেবাধর্মে আক্মোৎসর্গ করেছিলেন। শরংচন্দ্রের “বজ্ঞানম্ব- 
চরিত্রে তার এই সন্ন্যাসী ভাইটির প্রভাব থাক! স্বাভাবিক । 

শ্রেষ্ঠ হাম্যরসিকের -অস্তরালে একজন শ্রেষ্ঠ সমাজসমালোচক 
নিহিত থাকেন। লাধারণ মানুষ যেখানে সামান্য ঠাট্টা ইয়াফি বা 
রঙ্গব্যঙ্ করেই ক্ষান্ত হয়, শ্রেষ্ট হান্তয়সিক সাহিত্যিকের কলমে সেখানে 
চরিত্র ঘটনা ও মন্তব্যের সমবায়ে সমাজমানসের অন্তরালবতাঁ পুজিত 
গ্ানির হাস্যরসের রসায়নে মূর্ত হয়ে ওঠে। ব্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
'ডমরুধর” (ডমরুচরিত ) অথবা পরশুরামের 'গণ্ডেরীরাম' “সিদ্ধেশ্বরী 

লিমিটেড? ( 'গড্ডলিকা ) এ-জাতীয় চরিব্রচিত্রণের দৃষ্টাস্ত। ৮৮ 
'সধবার একাদশীতে “নিমাদ' একটি অমর উদাহরণ । | 

'ভাব্বার কথা'-রসরচনাগুচ্ছের প্রথম চারটি রচনার তাৎপর্য 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় “ভাবের ঘরে চুরি'। মানুষ মনে করে যে 
তার বাইরের হাব-ভাবই বুঝি লোকে বিশ্বাস করে, ভিতরের মানুষটি 
চিরকাল আড়ালে থেকে যায়! কিন্তু সজাগ দৃষ্টিসম্পন্ন বিচারশীল 
মনের কাছে এ সব ফাঁকি সহজেই ধর পড়ে । অন্তর্যামী ঈশ্বর তো 
সবই দেখতে পান, অথচ ঈশ্বর বা ধর্মের নাম ক'রে প্রতারণার চেষ্টাই 
জগতে সবচেয়ে বেশী চলে। তার কারণ আমরা বহিরঙ্গ আচার- 

অনুষ্ঠানকে ধর্মের অন্তরতম সত্যের জায়গায় বসিয়েছি। মূল উদ্দেব্ট 
ভুলে গেলে ধর্মাচরণও কতখানি+হাম্তকর হয়ে উঠতে পারে, তার 
ব্যাখ্যাসমদ্বিত উদাহরণ রয়েছে “ভাববার কথা'র শেষ তিনটি রচনায় । 
এর মধ্যে লক্ষৌর ইমামবারায় ছুই রাজপুতের মহরম দেখতে আসার 
বর্ণনাটি ভাবে ভাষায় রঙে রূসে বাংলাসাহিত্যে উচুদরের মোজেয়িক 
(2209910 ) শিল্পকর্ম। গল্পটির শেষ দিকে রাজপুত জোয়ানদের 
'আষল দেবতা? চিনতে পারার ঘটনায় রঙ্ব্যঙ্গের উচ্ছ্বসিত নির্ঝর । 
শ্রেষ্ট হাম্যরদিকের গর্পপরিসমাপ্তির নৈপুণ্য এবং সমগ্র গল্পটির ভাষাগত 
বৈচিত্র্য 'ও সৌন্দর্য বাংলাফাহিত্যে অভিনব রসন্যটটির বৃষ্টাস্ত। এ 
গুলে আরবী-কারদী শব ব্যব্হারে স্বামীজীর অনায়াসকৃতি্ে শ্বশিল্পী- 
ন্ধপে ভার নতুল ঞ্রক পরিচয় । পিতা বিশ্বনাথ দত্ত বে কারনীক্ষে 



বিষেকাদন্দ-্দাহিত্যে হাস্করল ৪৭ 

ক্ৃতবিদ্ত ছিলেন, সেকথা এ প্রসজে স্মরনীয় । ঝামীজী নিজেও 
ইসলামের ভাষাগত এ্রতিহা ভালোভাবেই বাংঙ্গাসাহিত্যে ব্যবহার 
করতে পেরেছেন-_এ খল্পটি তার উজ্জ্বল উদাহরণ । 

“লক্ষে। সহরে মহরমেয় ভারী ধুম! বড় মলজেদ ইমামবারায 
জাকজমক রোশনির বাহার দেখে কে! বে-ন্ুমার লোকের সমাগম । 

হিন্দু, মুললমান। কেরানী, য়াছদী, ছত্রিশ বর্ণের স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিক।, 
ত্রিশ বর্ণের হাজার জাতের লোকের ভিড় আজ মহরম দেখতে । 

লক্ষ সিয়াদের রাজধানী; আর হজরত ইমাম্ হাসেন হোসেনের নামে 
আর্তনাদ গগন স্পর্শ করছে-সে ছাতিফাটানে। মপ্িয়ার কাতরানি 

কার ব1 হৃদয় ভেদ না করে? হাজার বৎসরের প্রাচীন কারবালার 
কথ! আজ ফের জীবন্ত হয়ে উঠেছে ।”__-এ পর্যস্ত গল্পটির চালচিত্র 
আক! হ'ল। এর পর গল্পের ছুই নায়কের প্রবেশ । 

“এ দর্শকবুন্দের ভিড়ের মধ্যে দূর গ্রাম হ'তে ছুই ভত্র রাজপুত 
তামাসা দেখতে হাজির । ঠাকুর-সাহেবদের-_যেমন পাড়াগেঁয়ে 
জমিদারের হ'য়ে থাকে-_বিগ্াস্থানে ভয়ে বচ'। সে মোসলমানি 

সভ্যতা? কাফ-গাফের বিশুদ্ধ উচ্চারণসমেত ল্লঙ্করী জবানের পুষ্পবৃষ্টি, 
আবা-কাবা চুস্ত-পায়জাম৷ তাজ-মোড়াসার রঙ্গ-বেরঙ্গ সহরপদসন্দ ঢঙ্গ 
অতদূর গ্রামে গিয়ে ঠাকুর-সাহেবদের স্পর্শ করতে আজও পারেনি । 
কাজেই ঠাকুরর! সরল-সিধে, সর্বদা! শিকার ক'রে জমামরদ কড়াজান্ 
'দ্মার বেজায় মজবুত দিল্।” 

বাংল! ভাষায় বিভিন্ন ভাষার শব্খগ্রহণে স্বামীজী কোনে দ্বিধা 
ছিল না। কতো অনায়াসে আরবীকফারসী শবের যথাম্োগ্য 

ব্যবহারে তার এই ব্্নায় এক দৃপ্ত পৌরুষ দঞ্চার করেছেন__সেকথা 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 

গোঁয়ার-গোবিদ্দ এ ছই রাজপুতকে নিযে, এবারে বাম 
গল্প-উপস্থাপনায় চরম নৈপুণ্য-“ঠাকুক্সছয় তো ফটক পার হাংকসে 
মনজেদ মধ্যে প্রবেশোদ্ভত। প্রমন অময়' সিপাহী নিষেধ করে | 
কারগ জিজ্ঞাসা! করার জবাব দিলে ষে, এই যে ছারপার্থে মুরদ খাড়া 
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দেখছ, ওকে আগে পাঁচ জুত1 মার, তবে ভিতরে যেতে পাবে। 

মৃন্তিটি কার? জবাব এল--ও মহাপাপী ইয়েজিদের মূতি।. ও: 
হাজার বতমর আগে হজরত হাসেন হোসেনকে মেরে ফেলে, তাই: 
আজ এ রোদন, শোকপ্রকাশ। প্রহরী ভাবলে; এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার 
পর ইয়েজিদ-মূত্তি পাঁচ জুতায় জায়গায় দশ তো নিশ্চিত খাবে। 
কিন্তৃকর্মের বিচিত্রগতি। উল্টা সমঝ লিক়াম- ঠাকুরদ্বয় গললগ্রীকৃতবাস 
ভূমিষ্ঠ হ'য়ে ইয়েজ্ছিদ মৃতির পদতলে কুমড়ো গড়াগড়ি করে গদ্গদন্যরে 
স্তুতি “ভেতর ঢুকে আর কাজ কি, অন্য ঠাকুর আর কি দেখব? 

ভল্ বাবা অজিদ্, দেবতা তো তুহি হ্যায়, অস্ মারো শীরোকো কি 
অভি তক রোবত।) (ধন্য বাব! ইয়েজ্িদ, এমনি মেরেচো শালাদের 

--কি আজও কাদছে !!)৮ 

স্বামীজীর হাস্তরসের অন্তরালে যে বৈদাস্তিক সত্তাটি নি্িভাবে 
জগৎ-ব্যাপারকে লক্ষ্য করে যায়, তারই ভাষাগত রূপায়ণ_“কর্মের 
বিচিত্র গতি'। এ জগতে কী থেকে কীহয়ে দীড়ায়, তার রহস্তয 

বোঝা প্রায় অসম্ভব। অনেক সময় অসম্ভবের কল্পনাতেই হয়তো 
জগতের অর্থ ঠিক ঠিক ধুরা পড়ে। '“আযালিস ইন দি ওয়াপ্ডারল্যাড” 
_-( আজব দেশে আযালিস ) বইটি এজন্য স্বামীজীর এত প্রিয় ছিল। 
আলোচ্য গল্পে ইয়েজ্ছিদের ছুক্ভৃতির কথা শুনে রাজপুতদ্বয় কোথায় তাক 

উপরে রাগ করবে,.জুতো মারবে ( প্রহরীর প্রস্তাবটিও কম হাস্যকর, 

নয়) তা না'ক'রে ওই মূতির পদতলেই ভক্তিতে লুটিয়ে পড়ল, 
( স্বামীজীর ভাষা-প্রয়োগ--“কুমড়ো। গড়াগর্ডি, 'উপ্টা সমঝর্ধল রাম” 
- হাস্তারস-স্যষটিতে এ সব বিশিষ্ট বাক্যাংশ, প্রবাদ প্রভৃতির অমোঘ 
ব্যবহারে তার সহজাত পারদণিত। গল্পটির হাস্তরসকফে অনেক গুণে 
বাড়িয়ে তুলেছে )-এ ঘটনা কর্মের গহন গতিও.যেমন প্রমাণ করে, 
সমস্ত জগৎ জুড়ে ভিন্ন ভিন দৃষ্টিভঙ্গীর সংঘাতের মধ্যে যে হান্তরসের, 
দিকটি আপনি উদ্ভাসিত হয়, তাও তেমনি ফুটিয়েএতোলে | রামাম্মণ- 
মহাদ্চারসতের আদর্শের প্রভাব যতই থাক, আমাদের দেশেই রাবণ বা, 
হর্যোধনকে বীরোত্তম (1269 ) মনে . করায় মতে। লোকও আছে & 
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সেদিক থেকে রাজপুতদেরও “ইয়েজ্বিদ'কেই দেবতা মনে হওয়ার সন্গল 
যুক্তির স্বতংস্ফুর্ত আনন্দময় হান্যরস রি পাঠকচিত্বকে 

আন্দোলিত করে যায়। 

হাস্যরসের গল্প পরিবেশন-নৈপুণ্যের উচ্চতম কারিগরির অপেক্ষা 
পলাখে। ত্বামীজী গল্পটি যেখানে শেষ করেছেন, সেখানে হাস্তরসিক 
হিসাবে তার “ওস্তাদের মার । হাজার বছর আগে মার খাওয়ার জন্য 
'আজও কীাদছে" "এই মন্তব্যে সমগ্র ঘটনাটির বিপরীত ব্যাখ্যায় 

রাজপুতদের বিচিত্র সিদ্ধান্ত যে অফুরস্ত হাস্তরস স্থষ্টি করে, তার কৃতিত্ব 
যেমন, তেমনি কৃতিত্ব গল্পটিকে আর কোনো! ব্যাখ্য। করতে ন! যাওয়ার । 

যথার্থ রসিকই জানেন, শ্রেষ্ঠ শিল্প ঠিক জায়গায় থামতে জান|। 
মহরমের গল্পটির পরে স্বামীজী অনেকট! রূপক-ব্যাখ্যার মতো 

হিন্দুধর্মপ্রসঙ্গে একটি কাহিনীর আভাস দিয়েছেন। কিন্তু ভার 
স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গনৈপুণ্যের তীব্রতম আত্মপ্রকাশ তৃতীয় গল্পটিতে। 
উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের ফলে শশধর তর্কচূড়ামণি, 
কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (স্বামী কৃষ্ণানন্দ ) প্রমুখ হিন্দুধর্মের প্রাচীন সংস্কার- 
সমূহের আধুনিক ব্যাখ্যাতারা দেখ! দিয়েছিলেন । এদের চিন্তাধারাগ়্ 
স্বদেশের অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা অবশ্য প্রশংসনীয়, কিন্ত 
আধূর্নিক জীবন ও জগতের প্রয়োজনীয় রূপাস্তর-সাধনে এদের 
আপত্তি এবং যাবতীয় প্রাচীন সংস্কারের বৈজ্ঞনিক ব্যাখ্য। দেবার 

কষ্টকর বা হাস্যকর প্রয়াম কিছু দিনের মধ্যেই শিক্ষিত সমাজকে 

এদের প্রতি বিমুখ করে তোলে। বিদ্যাাগর, বঙ্কিমচন্দ্র বা 
রবীন্দ্রনাথ--কেউই এ-জাতীয় চিন্তাধারার সমর্থক ছিলেন না। এদের 

যুক্তি, সমালোচনা, ব্যঙ্গ-বিদ্রপ একদিকে যেমন স্মরণীয়, তেমনি 

স্মরণীয় ধর্মীয় আন্দোলনের প্রবক্তারূপে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতান্ব 

রচনায় কধোপকথনে ও পত্রাবলীতে এ'দের বিরুদ্ধে শির্মম ও প্রত্যক্ষ 

আক্রমণ | বিশেষত 'পত্রাবলী'তে “বিমলা ও শশী সাগেল"প্রসঙ্ষ 

আমরা আগে পেয়েছি ১. 'ভাব্ব্রার কথার শেষ গল্পটিতে রিনার 

১ বাধী ও রচনা: দম খণ্ড: ১য বং: পৃঃ ৭৪ 
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চরিত্রেরই একটি জীবস্ত প্রতিমূত্তি ামী্খীর বা-বিজপের আধাতে 
আঘাতে রূপায়িত। 

এগুড়গুড়ে কৃষণব্যাল ভট্টাচার্য__মহাপণ্ডিত, বিশ্বত্রজ্ধাণ্ডের খবর 
তার নখদর্পণে। শরীরটি অস্থিচর্মসার ; বন্ধুরা বলে তপত্যার দাপটে, 
শত্রুর! বলে অল্নাভাবে ! আবার ছুষ্টের। বলে, বছৰে দেড়কুড়ি ছেলে 

হ'লে এরকম চেহারাই হয়ে থাকে ।” 
ছোট ছোট বাক্যের আক্রমণাত্মক হুল ক্রমে অগ্রসর হয়ে এ 

মহাপগ্ডিতের সমগ্র চরিভ্রটিকেই কী নির্মম পরিহাসে জর্জরিত 
সেটি এখানে লক্ষণীয় । মন্তব্যগুলি খুবই' কঠোর, কিন্তু মহাদ 
প্রতীক “গুড়গুড়ে' সেকালের প্রতিক্রিয়াশীল বাঙালী পণ্ডিতের বার্থ 
প্রতিচ্ছবি। আর কোনে! ভাষায় তার পাগ্ডিত্যের অসারতা ও 
মানসিক দৈন্য এমনভাবে ফুটিয়ে তোল! যেত না। 

এক্স পর সেকালের “বৈজ্ঞানিক' ধর্মপ্রবস্তারূপে গুড়গুড়ে ভট্চাষ 
_কৃষ্ণব্যাল মহাশয় না জানেন এমন জিনিসটিই নাই, বিশেষ টিকি 
হ'তে আর্ত ক'রে নবদ্ধার পর্যস্ত বিছ্যুৎপ্রবাহ্ ও চৌন্বকশক্তির গতাগতি- 
বিষয়ে তিনি সর্বজ্ঞ। আর এ রহস্তজ্ঞন থাকার দরুন হূর্গাপূজার 
বেশ্টাদ্বার-সৃত্তিক। হ'তে মায় কাদা, পুনধিবাহ, দশ বংদরের কুমারীর 
গর্ভাধান পর্যস্ত সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য। করতে তিনি অদ্িতীয়।” 

পরিমল গোস্বামী যাকে 'ব্যঙ্গের লাঠি" বলেছেন, এ সেই লাঠি, 
বার পিঠে (বা! মনে ) এসে পড়ে, সে এ জীবনে ভুলতে পারে না । 
স্বভাবতই সেযুগের হিন্দুয়ানির ধ্বজাধারী 'বঙ্গবাসী'-জাতীয় পত্রিকা 
ব্বামীজীর বিরুদ্ধতা সবসময়ই করে গেছে। এ-জাতীয় “বৈজ্ঞানিক' 
হিন্দ্ধর্মের প্রবক্তাদের 'প্রমাণপ্রয়োগ' নম্বদ্ধে স্বাসীজীর ব্যঙ্গোক্তি 
আরে। নির্মম--“বলি, ভারতবর্ষ ছাড়া! অন্যত্র ধর্ম হয় না, ভারতের মধ্যে 
রাহ্মণ ছাড়া ধর্ম বুঝবার আর কেউ অধিকারীই নয়, ত্রাক্মণের মধ্যে 
আবার কৃষ্ণব্যালগুষ্টি ছাড়া বাকী সব কিছুই নয়, আবার কৃষ্ব্যালদের 
মধ্যে গুড়গুড়ে 1” বংশগত অহংকারের এই কৃপমত্ুকতার রিরুদ্ধে 
এন্সাতীয় শাণিত আক্রমণই যথাযোগ্য কর্তব্য | 
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রান পনি হীন পুনযারতিকে বারা বৈপ্ানিক অপব্যাখ্যা 

দ্বারা আবার প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিল এবং তার দ্বারা সমাজের 
সর্ববিধ প্রগতিযূলক আন্দোলনের বিরোধী হয়ে উঠেছিল, তাদের 
চেলাদের সম্বন্ধে স্বামীজীর কটাক্ষ--“মেল! লেখাপড়ার চর্চা হচ্ছে, 

লোকগুলো একটু চমচমে হয়ে. উঠছে, সকল জিনিস বুঝতে চায়, 
চাকতে চায়, তাই কষ্ণব্যাল মহাশয় সকলকে আশ্বাস দিচ্ছেন ষে, 
মাভৈঃ যে-মকল মুস্কিল মনের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে, আমি তার 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য। করছি, তোমরা যেমন ছিলে তেমনি থাক। নাকে 

সরষের তেল দিয়ে খুব ঘ্ুমোও। কেবল আমার বিদায়ের কথাটা 
ভুলো না। লোকের! বললে-_বাঁচলুম, কি বিপদই এসেছিল বাপু! 
উঠে বসতে হবে, চলতে ফিরতে হবে, কি আপদ !! “বেঁচে থাক 

কৃষ্ণব্যাল' বলে আবার পাশ ফিরে শুলো ।” 

প্রাচীন প্রথান্ুবর্তনের প্রাণহীনতা থেকে দেশকে মুক্ত কারে 
নতুনভাবে ধর্ম ও স্মৃতির অন্থুশাসনগুলির পরিবর্তন যে একান্ত 

প্রয়োজন, সেকথা স্বামীজী বিশেষভাবে উপলব্ধি করতেন । তাই 
পাণ্ডিত্যের নামে এ-জাতীয় আত্ম-প্রবঞ্ণনাকে তিনি কখনো প্রশ্রয় 

দেন, নি। অথচ অতীত জীবনধারার যা কিছু মহৎ ও প্রাণবেগ- 

সম্পন্ন তার সঙ্গে সমকালীন জীবনধারাকে যুক্ত ক'রে তিনি জাতীয় 

জীবনে নবজাগরণ আনতে চেয়েছিলেন । বস্তুত ন্বামীজীর সমস্ত 

আন্দোলনই ভবিষ্যৎমুখী। শাস্ত্রের নামে অর্থহীন সংস্কারের দাসত্ব 
চিরস্থায়ী রাখতে যারা সচেষ্ট হয়েছিল এবং যার! সব চিস্তাভাবন। 
বিসর্জন দিয়ে এ-জাতীয় গুরুদের অনুমরণ করতে চলেছিল, তাদের 

স্বামীঙগী রাজপুতদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন__ভ্ল্ বাবা 

“অভ্যাস” অস্ মারো ইত্যাদি।' বিচার-বিশ্লেষণহীন গড্ডলিকা- 
স্রোতে ভেসে যাওয়! আমাদের হাজার বছরের জাতীয় অভ্যান। যে 
সব চিন্তা ও কর্মপন্ধতি আমাদের নতুন ক'রে ভাবতে ও কাজ করে 
বলে, তাদের প্রতি সহজেই আমাদের সন্দেহ ওগবিরকি। স্ৃতবাং 
'যে নবজাগরণ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধে হুচিত হয়েছিল, ছিতীয়ার্ধে 
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তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও কম হয় নি।. কিন্ত বঙ্কিমচন্দ্র থেকে 
বিবেকানন্দ অবধি আমরা! অতীত ও বর্তমানের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
এবং সমকালীনের সঙ্গে ভবিষ্যতের সেতুবন্ধ-প্রচেষ্টা দেখতে পাই । 
কৃষ্ণব্যাল-গোষ্ঠী ওই “অভ্যাস”-দেবতাকেই আসল দেবতা! মনে ক'রে 
যতই আমার্দের ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করুন, বিরেকানন্দের 'উত্তিষ্ঠতা- 
মন্ত্রের আহ্বানই জাতীয় চিত্তে প্রবলতর হয়ে উঠেছে। হিন্দু বা! 
বৈদিক ধর্ম ও সমাজের মূল ধারাটিকে অবলম্বন ক'রে স্বামীজী সে 
ধারাকে প্রসারিত বিশ্ববোধে পরিণত করেছেন।। পন) 
প্রথম বক্তৃতাটি সেই নিত্য-বহমান ভারতীয় জীবনদর্শনের প্রতীক । 

কিন্ত হিন্দুধর্ম বলতে আমরা নির্দিষ্টভাবে কোনো! একটি আদর্শকে 
নির্দেশে করতে পারি কি? বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়ে আধুনিক 
হিন্দুচেতনা গড়ে উঠেছে । এতে বথার্থ আধ্যাত্মকতার সঙ্গে মিশে 
রয়েছে একান্ত বহিরঙ্গ ধর্মীয় প্রথা, উদার ব্রচ্মবোধের সঙ্গে সংকীর্ণ 
ছু"তমার্গ, উচ্চতম নৈতিকতার পাশাপাশি প্রাত্যহিক. জীবনে চরম 
অসাধুতা। ফলে শাস্ত্র বলতে লোকে বাইরের কতগুলো আচার” 
বিচারকেই চিরকাল প্রাধান্য দিয়ে এসেছে । মন্দিরের অন্তরতম, 
দেবতা চোখের আড়ালে থেকে গেছেন! 

হিন্দুধর্মকে «এক গগনস্পর্শী মন্দিরের সঙ্গে তুলনা ক'রে সে 
মন্দিরের দেব-দেবী-বর্ণনায় স্বামীজী লিখছেন--“বেদাস্তীর নিগুণ ব্রহ্ম 
হতে ব্রহ্মা, বিষ, শিব, শক্তি, সৃয্যিমামা, ইছুরচড়া গণেশ। আর, 
কুচোদেবতা ষষ্ঠী, মাকাল প্রভৃতি,_নাই কি?” এই সব দেবতারা 
ছাড়া রয়েছে বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রমুখ শান্ত্র_এ সবে “ঢের মাল আছে 

বার এক-একট। কথায় ভববন্ধন টুটে যায়।” কিন্তু ভববন্ধন-মোচনের 
চিন্তা খুব কম লোকই ক'রে থাকে। বেশীর ভাগ মানুষ এই মন্দিরের 
ভিতরে না গিয়ে বাইরে দোরের পাশে এক মৃত্তির পায়ে গড়াগড়ি 

মাচ্ছে। এই দেবতার-_“পথ্শ মু, একশত হাত, ছু-শ পেট” 
: পাঁছ-শ ঠ্যাওয়াজ! যুততি” এবং এ'র নাম “লোকাচার” | আর সক 
গনেবাকে মানলেও চলে, ন! মানলেও ক্ষতি নেই, কিন্ত আসল পুজে।' 
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এই লোকাচারের । এও সেই, লক্ষৌয়ের ইসামবারার দরজার বাইরে 
ইয়েজিদের মৃতি, আর আমরা সবাই রাজপুত ঠাকুরসাহেবের দল, 
এঁকে পেন্নাম করেই জীবন সার্থক মনে করছি । “ভাববার কথা'র 
দ্বিতীয় গুচ্ছের এই দ্বিতীয় রচনাটি ঠিক গল্প নয়, তবে ব্যঙ্গরস-স্যষ্টিতে 
এ রূপকটিও সহায়ক । এই রূপক গল্পটি অভ্যাসের বশে আমরা 
হাজার বছরের চিন্তা যেমন ছাড়তে পারছি না, তেমনি ' ছাড়তে পারছি 
না লোকাচারের দাসত্ব-_এ মনোভঙ্গীর ব্যঙ্গ রূপায়ণ। 

এক হিসাবে স্বামীজীর এই ব্যঙ্গচিত্রটির আলোকে সমগ্র উনবিংশ 
শতাব্দীর সংস্কার-আন্দোলনের সত্যটি আরে! গভীরভাবে আমাদের 

কাছে প্রতিভাত হয়। রামমোহন ব বিদ্যাসাগরের সংগ্রাম মূলত এই 
লোকাচার-দেবতার সঙ্গে। রামমোহনের বিরুদ্ধবাদীরা লোকাচারের 

ঘুক্তিতেই মৃত স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকে একত্রে বেঁধে পোড়ানোর মহিম। 
গেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর লোকাচারের অনুরোধে-বালবিধবার বাধ্যতা- 

মূলক জীবনযস্ত্রণার হৃদয়হীনতা চোখে আঙ্খল দিয়ে দেখিয়ে দিলে 
তথাকথিত উচ্চবর্ণের দল তার কথায় কান দেয় নি। বাংলাসাহিত্যে 

-_ “রবীন্দ্রনাথ ও শরংচন্দ্রের সাহিত্যে এই লোকাচার ও নিত্যধর্মের 
দ্ন্বই মূল সমন্তা | স্বামীজীর বর্ণনায় “লোকাচার'-দেবতার যে বিচিত্র 
রূপ ফুটেছে, তাতে সমাজ ও ধর্মাদর্শের অসঙ্গতিই বীভৎস আকৃতি 
নিয়ে দেখ। দিয়েছে। এমন এক একটি সমাজ-সমালোচনার আপাত- 

হাস্যময়তার অন্তরালে অনেকদিনের চোখের জল স্তব্ধ হয়ে থাকে। 

উদ্বোধনে, প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের একটি সমালোচনা 

“রামকৃষ্ণ ও তাহার উত্তি'। ম্যাক্সমূলরের বিখ্যাত রামকঞ্চজীবনীর 
এই সমালোচনায়ও স্বামীজীর স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গনৈপুণ্য যথাস্থানে 
নির্মমভাবে আত্মপ্রকাশ করে তার নিজন্ব যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিষ্ঠার 
সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। 
প্রতিপক্ষকে এমন ক্ষমাহীন আক্রমণের প্রত্যাঘাত স্বাভাবিক। একদিকে 

গৌঁড়া হিন্দুমমাজ আর একদিকে আধুনিকমন! ব্রাহ্মসমাজ-_এ 
ছুইদলেই স্বামীজীর বিরুদ্ধতা যে তীব্রভাবে দেখ। দিয়েছিল, ভার 
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অন্যতম কারণ আমরা এজাতীয় সমালোচনার ভাষা লক্ষ্য করলেই 
বুঝতে পারি। 

ত্রাহ্মনেতাদের রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে আপত্তির একটি সুত্র তার 

নিষাম দাম্পত্যজীবন; আর একটি সুত্র সমাজের দৃষ্টিতে হীন ও 
পতিতদের সম্বন্ধে তার অতি উদারতা | বেশ্টা, মাতাল, সেকালের 
অভিনেতা! অভিনেত্রীর দল,-_-কেউ তার করুণ। থেকে বঞ্চিত হয় নি। 

ব্রাঙ্মমমাজ যে স্ুরুচি ও স্ুনীতির আদর্শ নিয়ে শিক্ষিতনমাজকে গড়ে 

তুলতে চাইছিলেন, তার পক্ষে এজাতীয় লোকদের সামাজিক 
দেওয়া কঠিন ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু উন 
তার স্বস্ব পরিচয় নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মানুষের .সেই অন্তরবাস 
সত্তাটিকে বার্থ অনুভব করতে পারতেন বলেই সাধারণের দৃষ্টিতে 
হীন পতিত অনেককেই তিনি অসাধারণ আধ্যাত্মিকস্তরে উন্নীত করতে 

পেরেছিলেন । এই সব কথা মনে রেখেই স্বামীজীর সমালোচনা-__ 
“অপর অভিযোগ এই যে, তিনি বেশ্যাদিগকে অত্যন্ত দ্বণা 

করিতেন না । ইহাতে অধ্যাপকের উত্তর বড়ই মধুর; তিনি বলেন, 
শুধু রামকৃষ্ণ নহেন, অন্যান্য ধর্মপ্রবর্তকেরাও এ অপরাধে অপরাধী | 

"আরও অভিযোগ, মগ্পানের উপরও তাহার তাদৃশ ঘৃণা ছিল না। 

হরি! হরি ! “একটু মদ খেয়েছে বলে সে লোকটার ছায়াও স্পর্শ করা 
হবে না-এই না অর্থ? দারুণ অভিযোগই বটে! মাতাল, বেশ্টা, 
চার, হুষ্টদের মহাপুরুষ কেন দূর দূর করিয়৷ ভাড়াইতেন না, আর 

চ্ষু যুজ্রিত করিয়। ছাদি ভাষায় সানাইয়ের পৌ-র স্থুরে কেন কথ' 

কহিতেন না! আবার সকলের উপর বড় অভিযোগ--আজন্ম স্্রী-সঙ 

কেন করিলেন ন। !! 

“আক্ষেপকার্ীদের এই অপুর্ব পবিত্রতা এবং সদাচারের আদর্শে 

জীবন গড়িতে না পারিলেই ভারত রসাতলে যাইবে ! যাক রসাতলে, 
যদি এ প্রকার নীতিসহায়ে উঠিতে হয় !”১ 
_ উদ্ধৃত এই মন্তব্যের শেষ পঙকিটি তিক্ততার, বশে হাস্যরসের সীমা; 

১ ৯ শ্বাহী বিবেকানন্দের বাণী-ও রচন। : ৬ষ্ঠ খণ্ড: চতুর্থ লং: পৃঃ ১৬-১৪ 
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ছাড়িয়ে গেছে বলে মনে হতে পারে । কিন্তু তার আগে অবধি বহিরঙ্গ 
সদাচারের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে ব্বামীজীর বিক্রপমিশ্রিত মন্তব্যগুলি 
তথাকথিত সমালোচকদের যুক্তির অন্তুঃসারশুহ্যতা পদে পদে ফুটিয়ে 
তুলেছে। অথচ প্রপ্ধম জীবনে নরেন্্নাথ সহ শ্রীরামকৃষ্-পার্ষদদের 
বেশ কয়েকজনেই ব্রান্মসমাজের অন্তভূক্ত ছিলেন। 

নীতিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিতে আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠা। কিন 
নিছক নীতিবাগীশ হওয়াই আধ্যাত্মিকতা ন্য়। এদেশের শুচিবাইগ্রস্ত 
হিন্দুমহিলারা৷ এ বিষয়ে যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছিলেন 
ত্রাহ্মমাজের নীতির ধ্বজাধারীরা | জীবনের যে গভীন্বে আলোক- 
পাত হলে নিমেষে সব অন্ধকার দূরে চলে যায় সে আলোর কথা 
এদের ধারণায় আসে নি। শ্রীরামকৃঞ্দেবের মতো! পরম আধ্যাত্মিক 

ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেই গিরিশচন্দ্র, কালীপদ, সুরেনবাবু, বিনোদিনী 
প্রমুখ নানাজনের অন্তর্লোকে আমূল পরিবউন দেখা দেয়। সাধারণ 
দৃষ্টিতে হীন ও পতিতদের প্রতি হিন্দুসমাজের নির্মম অবজ্ঞার উধ্বে. 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের করুণা ও দিব্য-প্রেমের অভিষেক সেদ্রিন কী অসাধ্য 
সাধন করেছিল, আজ দিনে দিনে তার মর্ম আমাদের কাছে স্পষ্টতর 

হয়ে উঠেছে। 

নীতিবোধের দিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে শুচিতাসম্পন্ন ও 

প্রথর অস্তদুর্টিপরায়ণ ব্যক্তিত্বও সেকালে আর দ্বিতীয় কেউ ছিলেন 
না। নীতিহীনের স্পর্শমাত্র তার অসহ ছিল। অথচ ভাবের ঘরে 
চুরি' না করে আপন ছুবলতা ও অপূর্ণতা নিয়ে যে তার কাছে এসেছে 
তাকে তিনি সব দিক থেকে আশ্রর দিয়ে পরম সত্যের পথিকু করে 

তুলেছেন। সুতরাং ভার শেষজীবনে সমাজের সর্ঘস্তরের মানুষই তার 

কাছে এসে আনন্দলোকের অমৃতসংবাদ পেয়ে 'গেছে। মানবকল্যাণের 

গ্রই মহত্তর আদর্শের তুলনায় গন্ডভীবন্ধ নীতিবাগীশদের আচরণ 

বিবেকাননোর কাছে একান্ত পরিহাসযোগ্যই মনে হয়েছে! ত্রাক্ষ- 
সমাজের আচীর্যদের অধিকাংশ আধ্যাত্মিক ভঙ্গিম। উপলব্দিবিহীন 
প্রার্থনা ও ভাষণ ভাব কাছে-__ছাদি ভাষার সানাইয়ের পৌঁ-র' সুরে 
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কথা । শ্রীরামকৃষ্ণদেৰ অথবা বীশুধৃষ্ট অধব। বুদ্ধদেব-ধীদের অমুদ্রবং 
হৃদয় সর্ধমানবের আশ্রয়ন্বরূপ--তীরাই বিবেকানন্দের নমস্ত | এ 
উদারতাকে ধার! অপরাধ বূলে মনে করেন, তাদের বুদ্ধি ও বোধগত 
সন্থীর্ঘতার উপরে রাগ করেই স্বামীজীর মন্তব্য 'যাক রসাতলে' । 
যদি এঁজাতীয় নীতিবোধের নামাবলীই জাতির একমাত্র উদ্ধারের পন্থা 
হয়, তাহলেই জাতির অধংপতন1 প্রেম, করুণ! ও সহানুভূতি ছাড়া 
কোনো ব্যক্তি বা জাতির মানস-সমুন্নতি অসম্ভব । অথচ দেখ! যায়, 

শ্রীরামকৃ্চদেবের এই উদারতাকে ব্রাহ্মসমাজের কেশব-অন্ুচর প্রতাঁপ 

মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী অথবা সেকালের হিন্দুধ্মপ্রবন্তী শশ 
তর্বচূড়ামণি ('সাহিতা? পত্রিকায় প্রকাশিত তীর শ্রীরামকৃষ্ণবিষয়ব 
পত্রটি স্মরণীয় )_-এরা সকলেই তুল বুঝে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে 
গেছেন। শ্রীরামকৃষ্-জীবনাদর্শের এই অস্তগৃঢ় উদারতা ও করুণাকে 
যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে ম্যা্সমূলর স্বামীজীর শ্রদ্ধাভজন। অপরপক্ষে 
্রাহ্ম সমালোচকদের সন্ধীর্ণতা! সম্বন্ধে স্বামীজীর মন্তব্য--যদি এপ্রকার 
নীতিসহায়ে দেশের উন্নতি করতে হয়, তার চেয়ে মানুষকে 

ভালোবেসে আপন করে রসাতলে যাওয়াও ভালো! । 
মন মুখ যাদের এক নয়, তাদের প্রতি গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 

মতে স্বামীজীও তীব্রতম আঘাতে সমুগ্ভত | বরং এ বিষয়ে গুরুর 
চেয়ে শিস্তের ভূমিকা প্রথরতর 1 “দাহিত্যকল্পদ্রম' ( ১২৯৬ )-পত্রিকায় 
স্বামীজী একদা 'ঈশা-অনুসরণ' নামে 'ইমিটেশন অফ ক্রাইস্ট' বইটির 
অনুবাদ শুরু করেছিলেন। স্বামীজীর মতে দাস্তভক্তির অপূর্ব উদাহরণ 
এ গ্রন্থটির যথার্থ ত্যাগ বৈরাগ্যের আদর্শের সঙ্গে সেকালে ধর্মপ্রচারক 
পাদরীদের আচার আচরণের পার্থক্য কী ধরনের, সে সম্বন্ধে ওই 
অনুঘাদের শুচনা-অংশের মন্তব্যটি স্মরণীয--“এখন আমরা স্ীপিয়ান 
রাজার প্রজা। রাজ-অনুগ্রহে বহবিধ-নামধারী স্বদেশী বিদেশী গরীপরিয়ান 
দেখিলাম । দেখিতেছি যে মিশনরী মহাপুরুষেরা 'অগ্ঠ যাহা আছে 
খাও; কল্যকার জন্য ভাবিও না? প্রচার করিয়া আদিয়াই আগামী" দশ 

_. ংসরের ছিসাব এবং সঞ্চয় ব্যন্ত-_দেখিতেছি, 'যাহার মাথা রাখিবার 
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স্থান নাই" তাহার শিল্তেরা--তাহার প্রচারকেরা বিলাসে মণ্ডিত 
হইয়া, বিবাহের বর্পটি সাজিয়া, এক পয়সার মা-বাপ হইয়া! ঈশার 
জলস্ত ত্যাগ, অদ্ভুত নিংস্বার্থতা প্রচার করিতে ব্যস্ত, নিরব 
্রীষ্টি্ান দেখিতেছি না ।”১ 

্রীষ্টিয়ান' আদর্শের মানদণুটি « এখানে সর্বদেশের ও সর্বকালের 
সাধকসমাজের মানদণু । স্বামীজী অবশ্য বিশেষভাবে সেকালের 
প্রোটেস্টান্ট পাদরীদের কথা মনে রেখেই একথা বলেছিলেন। 
ক্যাথলিকদের সম্বন্ধে তুলনামূলকভাবে স্বামীজীর শ্রন্ধাবোধ অনেক 
বেশী। তবু সামগ্রিকভাবে শ্রীষ্টান পাদরীদের প্রচারধর্ম ও বাস্তব 
জীবনসাধনার ছুস্তর পার্থক্য উদ্ধত অংশটিতে ব্যঙ্গে বিদ্রপে উচুদরের 
জীবন-সমালোচনায় পরিণত। উচ্চতম আদর্শের পাশাপাশি আচরণগত 

তুচ্ছতা৷ কত হাস্তকর হয়ে ওঠে তার উদাহরণরূপে আগের মুহুর্তে 
উচ্চতম ত্যাগের কথা, পরমুহুূর্তে সঞ্চয় ও সুযোগ-স্থবিধার প্রতি 
সন্ধানী দৃষ্টির অঙঙ্গতি স্বামীজী পাদরীদের বেশভৃষার আড়ম্বরু 
( “বিবাহের বরটি' ) এবং অর্থ-ৃরু,তা (“এক পয়সার মা-বাপ' ) 
প্রসঙ্গে চলতি ভাষায় ব! উপমায় বিচিত্র বৈপরীত্যস্থাপনের মাধ্যমে 
স্পষ্ট করে তুলেছেন। মহত্বের মুখোশের, অন্তরালে এই একাস্ত 
তুচ্ছতার উদ্ঘাটন সত্যিকার হাস্যরসিকের শিল্পকর্ম । তবু ব্যঙ্গ 
বিদ্রপেই স্বামীজীর বক্তব্য সীমাবদ্ধ, থাকে না বলে তার গুরুতর 

বিষয়বন্ত্রর অন্তরালে হাস্তরসিক প্রতিভার ক্ফুরণ অনেক সময়ই 
পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায় । ৰ 

উদ্বোধন-পত্রিকায় 'প্রস্তাবনা'-লেখাটি পরবর্তীকালে “ভাব্ৰবার 
কথা' গ্রন্থে 'বর্তমান সমস্যা” নামে সংকলিত | যুগসমন্তার পটভূমিকাক্গ 
স্বামীজী “উদ্বোধনের বিশেষভূমিকার কথা অসামান্য দক্ষতার এ 
প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। এমন একটি গুরুতর বিষয়গম্ভীর রচনার 
মধ্যেও স্বামীজীর ব্যঙ্গবিদ্রপের সহজাত কৃতিত্ব কীভাবে আত্মপ্রকাশ 
করেছে, তা বিশেষভাবে লক্ষণীয় । ভারতবর্ষে সত্বগুণাশ্রিত সাধক 

১ বাণী ও রচনা : ৬ খণ্ড : পৃঃ ১৬-১৭ 
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মহাপুরুষেরাই সবজনমাহ্যয। কি এজাতীয় সাধক সব সমাজেই 
বিরল, ভারতবর্ষেও অতি অল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যে এজ্াতীয় গুণের 
সমাবেশ । কিন্ত সমাজে 'এ জাতীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধার কথা জেনে 
অনেক মানুষই বাইরে ত্যাগী সেজে সমাজের প্রণাম কুড়াতে এগিয়ে 
আসেন। জীবনবোধের এই অসঙ্গতিকে স্বামীজী তার মন্দ্রকষ্ে 
বিদ্রপমিশ্রিত ভসনায় এইভাবে ধ্বনিত করেছেন-_“দেখিতেছ ন! 
যে, সন্বগুণের ধুয়। ধরিয়! ধানে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়। গেল। 
যেখায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিষ্তান্ুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত 
করিতে চাহে ; যেথায় জন্মালস বৈত্রাগ্যের আবরণ নিজের অকর্ণ্যআর 

উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে ; বেখায় ক্রুরকর্মী তপন্তাদির ভান করিয় 
নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে ; যেখায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর 
দৃষ্টি কাহারও নাই---কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ ; বিদ্যা 
কেবল কতিপয় পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চবিত-চর্বণে এবং সর্বোপরি 
গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে-__সে দেশ তমোগুণে দিন 
দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণাস্তর, চাই ?”১ 

এ ব্যঙ্গ-বিদ্রপের উদ্দেশ্য কোনে। ব্যক্তি-বিশেষ নয় -সমন্ত 

ভারতবাসী। আবার ঠিক এই কথাগুলি বিশেষভাবে আজকের 
বাঙালী-সমাজের উদ্দেশ্ঠেও সমান প্রযোজ্য । বন্ুযুগের উদ্ভমহীনতায় 

অভ্যস্ত ভারতীয়দের জীবন ও চিন্তার অসঙ্গতিকে শি্মম অঙ্গুলি- 

সংকেতে চিহিিত করে স্বামীজী আমাদের ভ্রান্ত আত্ম-তৃপ্তিকে আঘাত 

করে জাগাতে চেয়েছিলেন । একদা এ আঘাত, এই ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপ 
আমাদের বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদের চিন্তাধারাকে অনেক পরিমাণে 
সঞ্জীবিত করে দেশে নবধুগের স্থৃষ্টি করেছিল। কিন্তু লক্ষণীয়, এই বিংশ 
শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসেও আমাদের মৌলিকতাহীন বি্ভাচঠা এবং 
উদ্মহীন পূর্বপুরুষের গৌরব-কীর্ডন প্রায় একই ধরনের মানসিকতার সৃষ্টি 
করেছে । এই তমোগুণের অন্ধকার থেকে জাতীয় চিত্তের পুনরুদ্বোধনে. 

স্বামীজীর 'চৈতন্য-সথণরী ব্যঙ্গ ও বিদ্রপ আজও সমান প্রয়োজনীয় । 

“* ১" বাদী ও রচন! : ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ৩৩ 



বিষেকানন্দ-সাহিত্যে হান্তরসপ রি ৪৪১ 

_ সর্ববিষয়ে পূধপুরুষদের দোহাই দিয়ে যারা ইহজীবনে কাল 
কাটাতে চায়, তাদের উদ্দেশে স্বামীজীর নিগৃঢ় ব্যঙ্গ দেখ! দিয়েছে 
জ্ঞানার্জন” প্রবন্ধটিতে । স্বামীজীর শিক্ষাচিস্তায় এ প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ 
মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর উজ্জল উদাহরণ । আমরা এ প্রবন্ধে জ্গানচর্চ 
সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্যের একটি অংশ গ্রহণ করে তার ব্যঙ্গ-নৈপুণ্যের 
দিকটি লক্ষ্য করবে! । 

স্বামীজীর সমকালে হিন্দুয়ানি বা বিশেষ করে ব্রাঙ্গণমাহাত্ম্য 
প্রচারে বিশেষ ঝৌক দেখা দিয়েছিল। এই ব্রাজ্গণমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে 
সব্বাগ্রে স্মরণীয় জ্ঞানচায় ব্রাহ্মণদের চিরকালীন একাধিপত্যের ধারণ! | 
এই ধারণ। ধাদের, তাদের সম্বন্ধে স্বামীজী কতো মৃদ্ ব্যঙ্গে এদের 

দন্ত ও অহংকারের অসারতা ফুটিয়ে তুলেছেন, তা তার ভাষাভঙ্গী 

থেকেই বিচার্য। “একদল আছেন, ধাহাদের বিশ্বাস--প্রাচীন মহা 
পুরুষদিগের অভিপ্রায় পূর্বপুরুষপরম্পরাগত পথে তাহারাই প্রাপ্ত 
হইয়াছেন এবং সকল বিষয়ের জ্ঞানের একটি নির্দিষ্ট ভাণ্ডার অনস্ত 
কাল হইতে আছে, এ খাজন। পূর্বপুরুষদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল । 
তাহারা উত্তরাধিকারী, জগতের পৃজ্য।”১ এক্ষেত্রে পূর্বপুরুষের জ্ঞানী 
ছিলেন এই অধিকারেই একালের উত্তরাধিকারীদেরও সমান জ্ঞানী 
হওয়ার দাবি করে বসার ভঙ্গীটুকু দেখার মতে। | অবশ্য পৃথিবীতে 
খুব কম জাতিই এ ধরনের পূর্বপুরুষ দেখাতে পারেন। ধারা পারেন 
না তাদের সম্বন্ধে কি বক্তধ্য? স্বামীজীর ভাষায়-_-“ "তাহাদের 
উপায়- কিছুই নাই।” সুতরাং জগতের আর সব জাতের 
লোকেদের একমাত্র কর্তব্য ব্রাহ্মণচরণসেবা | স্বামীজী অবশ্য এদেরও 
উদ্ধারের উপায় দেখিয়েছেন- কোনে! কোনো “সদাশয়” ব্যক্তির বিধান 
“আমাদের পদলেহন কর, সেই সুকৃতিফলে আমাদের বংশে জন্ম- 

গ্রহণ করিবে ।”৩ অর্থাৎ এ জন্মে না! হলেও অন্য জন্মে ব্রাহ্মণ হতে 
হবে, তবে জ্ঞান, ঘবে মুক্তি ! 
দি সে দব জামূনিক জান বিজানের কথা! আঙণদের জানা ছিল 

১১ ২) ও বাণী ও রচন। : €ষ্ট খণ্ড : পৃঃ ১৪ 



৪৯২. বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

বলে মনে হয় নাঃ ভার বেলায়? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার উত্তর 
স্বামীজীর ভাষায়-_-পূর্বপুরুষের৷ জানিতেন বইকি! তবে লোপ 
হইয়া গিয়াছে, এই শ্লোক দেখ-”৯ ওই “জানিতেন বই কি" 
অবধিই একালের পণ্ডিতদের তৃপ্তি, নৃতন কোনো জ্ঞানচ্চার বা 
আবিষ্কারের চেষ্টা না করে আমাদের ্রাহ্মণ্য-শাসিত প্রাচীন ০৪ 
এভাবে চধিতচর্বণের আলস্যেই মগ্ন | 

প্রবন্ধটির শেষদিকে স্বামীজী পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ ব! বিগারহীন 
নাও বাছা বাড সারা সে দিনে কারাদ 

আমাদের স্বাভাবিক ভ্রান্তির প্রতি অল্লমধুক্ ব্যঙ্গ নিক্ষেপ করেছেন 
“---বোধ হয়, প্রেমের উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া ভক্তের! মহাজনদি 
অভিপ্রায়--তাহাদের পুজার সমক্ষে বলিদান করেন.-1”২ এই: 

মস্তব্যটির নিগৃঢ় অস্তদূ্টি সজাগ পাঠকের কাছে পরম বিন্ময়রূপে 
প্রতিভাত হবে। অনেক সময়েই দেখ! যায় মহাপুরুষদের বাণী বা 
আচরণের বথার্থ মর্মোদ্ধার না৷ করতে পেরে ভক্তের! বিপরীত কোনো! 
ভাবাদর্শকেই বড়ো! করে তোলেন । ফলে দেবতার সামনেই তার প্রিয় 
আদর্শের বলি হয়ে বায়, তথাকথিত ভক্তের দ্বারাই মহাপুরুষের চন্রম 
অবমাননা! ঘটে। মহাপুরুষের জীবনাদর্শ অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের 
হাতেই সবচেয়ে বেশী লাঞ্ছিত হয়। 

৮৬১. 

বর্তমান ভারত 

বাংল! গগ্ভভঙ্গিমায় স্বামীজী সাধু ও চলতি ছ' জাতীর ভাষাতেই 
সমান দক্ষত। দেখিয়েছেন। হাস্তরসের ক্ষেত্রেও এ ছু' ভাষায়ই তার 
স্ুষ্টিক্ষমতার সুচারু প্রকাশ । তবে সাধু ভাষায় তার হাম্তরদ 
স্বভাবতই রচনাগান্তী্ষের আড়ালে আপাতপ্রচ্ছয্ন। মনোযোগী 
৯৪২ বাণী ও রচনা! : ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ৩৯-৪* 
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জিিলিরারদনিিজটিরর নন পাঠকের 
দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। আবার সজাগ পাঠকের কাছে 
এজাতীয় রসন্ির ক্ষমতা বিশেষ শক্তির পরিচায়ক । “ভাববার 
কথার প্রবন্ধগুলি অবলম্বনে আমরা স্বামীজীর সাহিত্যে হাস্যরসের 
নৈপুণ্য লক্ষ্য করেছি, এবারে সাধু ভাষায় তার অমর রচন! “বর্তমান 
তারত' নিবন্ধটি আলোচনার জন্য গ্রহণ করা যাক। 

বাস্তবিক, ইতিহাস-দর্শনের এই বেদাস্তশ্ত্র-প্রতিম গ্রন্থটির মধ্যে 
কোথাও হাস্যরসের অবকাশ আছে, এ কথা মনে করা কঠিন। কিন্তু 
ইতিহাস তো। জীবনেরই স্থষ্টি। আনন্দময় বিবেকানন্দ ভারত ও 
বিশ্বের ইতিহাসধারার অন্তরালে সময় জীবন ও আদর্শের নানা 
বিচিত্র সংঘাতে যে হাস্যকর অসংগদ্িগুলি অনুভব করেছেন, নির্মল 
অথচ নিম কৌতুকের সঙ্গে তা পাঠকের দৃষ্টিগোচর করেছেন। 

'বর্তমান ভারতে'র স্চনার দিকে পুরোহিত শক্তির প্রাধান্তকালে 
রাজশক্তির প্রসঙ্গে স্বামীজী দেখিয়েছেন যে; প্রাচীন ভারতের 

ব্াহ্মণ্যশক্তি পরিচালিত রাজশক্তি আদর্শের দিক থেকে দৈব-আশ্রিত 
খবিদের মতামতের উপরে নির্ভরশীল । খধি-মুনিদের লেখ! গ্রস্থাদি 
তাদের রাজ্য-পরিচালনার নির্দেশক । কিন্তু ওসব নির্দেশ কার্ধকালে 

কতটুকু মানা হতো, সন্দেহের বিষয় । অধিকাংশ রাজাই পুরোহিত 
ছাড়া অন্যান্য প্রজাদের উপর স্বেচ্ছাচারী শৌষক মাত্র। ূ 

প্রসঙ্গটি স্বামীজীর ভাবায়_পুস্তকাবন্ধ নিয়ম ও তাহার 
কার্ধপরিণতি, এ ছয়ের মধ্যে দূর--অনেক। একজন রামচন্দ্র শত 
শত অগ্নিবর্ণের পরে জন্মগ্রহণ করেন.! চগ্ডাশোকত্ব অনেক রাজাই 
আজন্ম দেখাইয়! যান, ধর্মাশোকত্ব-_-অতি অল্পসংখ্যক | আকবরের 

হ্যায় প্রজারক্ষকের সখ্য। আরঙ্গজীবের স্যায় প্রজাভক্ষকের অপেক্ষা 
অনেক অল্প ।”১ 

গুরুগন্ভীর এঁতিহাসিক প্রসঙ্গের অস্থর“লে বাহীজী রাজা- 
রাজড়াদের মতিগতি সম্বন্ধে ঘাধারণভাবে যে মন্তব্য করেছেন, তা! 

৯. স্বখি,ও রচনা : ৬ষ্ঠ খওড: পৃঃ ২২৩. 



নব বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহ্ত্যি 

একদিকে যেমন সত্য আর একদিকে তেমনি বাস্তব ঘটনা উপলক্ষে 

নিদারুণ ব্যঙ্গ । হু'চারজন রাজ। বা সম্রাটের মহাম্থুভবভার 
উদাহন্পণের বার! অধিকাংশ রাজা-রাজড়ার অনাচার অত্যাচার ঢাকা 

দেওয়া যায় না। 

টিন ক? নারির ব্রা 

দিক থেকে একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু সে প্রশ্নটিও তাঁর 
স্বভাবসিদ্ধ হাস্যরসের ভিয়েনে চাপিয়ে পাঠকের কাছে পরিবেশিত]। 
রাজা_-তিনি যত বড়ো। বা যত ভালোই হোন পুর 
ক্রমে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারলেই তার বথার্থ কৃতিত্ব। থে 
রাজার আমলে প্রজার কোনে বক্তব্য বা শ্বাধীনতাই থাকে না, ভাত্ন, 
দ্বারা প্রজার রক্ষা বা পালন হচ্ছে বলে আপাতত মনে হলেও 
আসলে অতিরিক্ত রাজশক্তির উপর নির্ভরশীল প্রজার অধঃপতনই 
হ'তে থাকে । বিষয়টি কি কেবল প্রাচীন ভারতপ্রসঙ্গেই স্বামীজীর 
মনে এসেছিল ? 

এমনও হ'তে পারে যে, ইংরেজশাসনের মহিম! নিয়ে বিদেশী ও 
এদেশীদের অনেকেই যখন মোহগ্রস্ত, তখন স্বামীজী হয়তো। মনে 
করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন বে, প্রজার স্বাধীন আত্মোন্পতি যে শাসনের 
দ্বারা হয় না? সে শাসন আসলে প্রজার মনুষ্যত্বহীনতার কারণ হয়ে 
দাড়ায়। প্রসঙ্গটি স্বামীজী যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন৷ তার 
রাজনৈতিক তাৎপর্য বিশ্বইতিহাসের সর্বকালেই সমান প্রযোজ্য । 

“হউন যুধিষ্টির বা রামচন্দ্র বা ধর্মাশোক বা আকবর, পরে বাহার 
মুখে সর্ধদ অল্প তুলিয়া দেয়, তাহার ক্রমে নিজের অন্ন উঠাইয়! 
খাইবার শক্তি লোপ পায়। সর্ববিষয়ে অপরে যাহাকে রক্ষা করে, 
তাহার আত্মরক্ষা-শক্তির ক্ষতি কখনও হয়.না । সর্বদাই শিশুর স্যাকস 
পালিত হইলে অতি বলিষ্ঠ যুবাও দীর্ঘকায় শিশু হইয়া যায় ।”১ 

সাধারণভাবে শর্ববিষয়ে সরকারের কাছে উদ্বাছ ও প্রত্যাশী 
আমাদের নাগরিকদের দিকে তাকালে স্বামীজীর সাবধানবাণী আঙ্গও... 

১. বানি ও রচনা : ৮ খণ্ড পৃঃ ২২৩-২২৪ 



'বিবেকানন্দ"দাহিত্যে হাশ্বরস ৪৯৫ 

আমাদের জাতীয় পুনরুজ্জীবনের দিক থেকে সমান গুরুতবপূর্ণ_-“এ 
'পালিত' 'রক্ষিতাই দীর্ঘস্থায়ী হইলে সর্বনাশের মূল ।”১ স্থায়ত্- 
শাসনের ব্বনির্ভরতা থেকে বে প্রভুর দল সাধারণ মানুষকে 'বঞ্চিত 
করেন, তারা! সমগ্র দেশে ও সমাজে একদল চির নাবালক স্থষ্টি করেন, 
শেষ অবধি যাদের বুদ্ধিহীনতায় সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বনাশ ঘটে থাকে। 
সুতরাং “দীর্ঘকায় শিশু” তৈরী করা সম্বন্ধে বাষট্রপরিচালকদের সব 
সসয়ই সচেতন থাকতে হবে। 

ভারতে মুসলমান-শাসন সম্বন্ধে স্বামীজী নানা দিক থেকেই 
প্রশংসাস্থচক মন্তব্য করেছেন। পুরোহিতদের প্রাধান্য লুপ্ত হয়ে 
মুসলমান রাজাদের সময়ে প্রাচীন ভারতের মৌর্য, গুগ্তদের গৌরবময় 
যুগ অনেক পরিমাণে ফিরে এসেছিল । সেই সঙ্গে মুসলমান রাজ- 

শক্তির 'কাফের*বিছেষের সত্যটিও স্বামমীজী মনে করিয়ে দিয়েছেন। 
বিষয়টি মু ব্যঙ্গে এইভাবে প্রকাশিত-_“য়াহুদী বা! ঈশাহী 

মুসলমানের নিকট সম্যক্ দ্ৃণ্য নহে, তাহার। অক্পবিশ্বাসী মাত্র; কিন্ত 
কাফের মৃত্তিপূজাকারী হিন্দু এজীবনে বলিদান ও অস্তে অনস্ত নরকের 
ভাগী। সেই কাফেরের ধর্মগুরুদিগকে- পুরোহিতবর্গকে_ দয় করিয়া 
কোনও প্রকারে জীবনধারণ করিতে আজ্ঞামাত্র মুসলমান রাজ! দিতে 

পারেন, তাহাও কখন কখন; নতুবা রাজার ধর্মীমুরাগ একটু বৃদ্ধি 

হইলেই কাফের হত্যারূপ মহাযজ্ঞের আয়োজন !”২ বিনীত ভাষণের 
মৃছ্ভঙ্গিমা৷ অত্যাচারী শাসকশক্তির' নিষছঠুরতাকেও এখানে হাস্যরসের 
ম্মিত আলোকে উদ্ভাসিত করেছে। 

স্বামীজীর ইতিহাসদৃষ্টিতে ইংরেজের ভারতবিজয় মূলত বৈশ্যশক্তির 
ভারতবিজয়। ভারতে ইংরেজের রাজত্বের সময় থেকেই বিশ্বইতিহাসে 

 বৈশ্যযুগের সুচনা । " “...এই বৈশ্তশক্তির অভ্যুতানরপ মহাতরঙ্গের 
শ্বশুর ফেনরাশির মধ্যে ইালশডের সিংহাসন প্রতিষ্িত।”* 

৯ ৯. বামী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২২৩-২২৪, | 

২ তদেষ': পৃঃ ২২২২৭ 

ও তুবেব : পৃঃ ২৩১ 



৪৯৬ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিতা 

ননী ই এ 'সাড়ম্বর ঘোষণার আড়ালে কি স্বামীজীর 
সদাসজাগ ব্যঙগদৃষ্টির প্রকাশ রয়েছে? তরজের শীর্ষটি যত উঁচু হয়, 
ততই তার পতনের সম্ভাবনা । বৈশ্যযুগের উত্থানের মধ্যেই তার 

পতনসসম্ভাবনা! তো স্বামীজী তার ইতিহাসদৃষ্টিতে নি:সংশয়ে উপলব্ধি 
করেছেন ! 

ইংরেজের ভারতবিজয় গ্রীষ্টধর্মের ভারতবিজয় নয়। পাঠান- 
মোগলের ভারত-সাম্রাজ্যস্থাপনও নয়। স্বামীজীর দৃষ্টিতে তথাকধিত 
ধর্মপ্রচার, রাজশক্তির আড়ম্বর, ইংরেজের আত্মগৌরবঘোষণা-_-এ 
কিছুর আড়ালে রয়েছে বৈশ্ঠশক্তির সবস্ব-শোষণকারী ভূমিকা | “.*নএ 
সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলগু বিদ্ধমান। সে ইংলগ্ডের ধ্বজ।-- 

কলের চিমনি। বাহিনী--পণ্যপোত, ঘৃদ্ধক্ষেত্র জগতের পণ্যবীথিকা, 
বং সম্রাজ্জী-_ স্বয়ং স্বর্ণাঙ্গী শ্রী ।”১ 

৮১৮৫ উদ্দেশে যারা এদেশে এসেছিল, একদিকে 

ভারতের সহজলভ্য কীচামাল, আর একদিকে বিজ্ঞানন্থষ্ট কলকারথানার 
' উন্নতির দ্বারা! একদিন তাদের বাণিজ্যতরী জগতের শেয়ার-বাজার 

দখল করে ছুনিয়ার সোনার ভাগ্ারটি নিজেদের করায়ত্ত করেছিল। 
রাজনীতি ও অর্থনীতির এই. যুগল সম্মেলনকে স্বামীজী ইংরেজ 

রাজ-মহিমার স্বরূপবিশ্লেষণে আপাতস্তবের ভাষায় অনবদ্য রসম্যষ্টির 
কৌশলে প্রকাশ করেছেন। ইংরেজের আমল ধ্বজা তার কলকারখানার 

উন্নতি ( চিমনি ), তার আসল সৈম্তবাহিনী তার বাণিজ্য জাহাজ গুলি, 

জগতের শেয়ারের বাজার হস্তগত করাতেই তাদের আসল বিজরক্ষেত্র, 

আর রাণী ভিক্টোরিয়া বাইরে রাণী হলেও, কোনো রাজা বা 
রাণী নম্স। ইংলগ্ডের আসল রাজশক্তি তার সোনার ভাণ্ডার 
( স্বয়ং সুবরণাঙ্গী' )। এত সংক্ষেপে অর্থগুঢ়' নাটকীয় সংলাপে, 
স্বামীজী ইংরেজরাজত্বের স্বরূপ-বিশ্লেষণ করেছেন যে, প্রতিটি শব্দ 
পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে এ বাক্যটির যথার্থ রস উপভোগ করা সম্ভব । 

কিন্তু একবার অর্থবোধ হুলে ভাষা ব্যবহারের 'নিপুণতম চাতুর 

০৯ হাদি.ও রচনা :৬ষ খণ্ড : পৃঃ ২৩১ 
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বিশ্লেষণকারী বিদগ্ধ পাঠকের সহর্ষ সাধুবাদে উচ্ছুদিত হয়ে ওঠাই 
স্বাভাবিক। স্থামীজীর ভাষায় “ওলবাটা মুখ” ইংরেজ এ বিশ্লেষণ 
লক্ষ্য করলে মর্মে জ্বলে যেত, সন্দেহ নেই। 

বৈশ্বাশক্তির এতিহাসিক অত্যুদয়কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্বামীজী 
তার সাধু ভাষার অস্তমিহিত হাস্যরস শ্থজনে যে বিশেষ সার্থকতা। অর্জন 
করেছেন, তার আর একটি উদাহরণ ইতিহাসের পর্ব-পর্বাস্তরের 
বর্ণনায় এভাবে প্রকাশিত--_ 

“ব্রাহ্ধণ বলিলেন, বিগ্ভা সকল বলের বল, 'আমি সেই বিছ্যা- 
উপজীবী, সমাজ আমার শাসনে চলিবে'--দিন কতক তাহাই হইল । 

ক্ষত্রিয় বলিলেন, 'আমার অন্ত্রবল না থাকিলে, বিষ্যাবল-সহিত কোথায় 
লোপ পাইয়া যাও, আমিই শ্রেষ্ঠ। কোষমধ্যে অসি-ঝনৎকার হইল, 
সমাজ অবনতমন্তকে [উহা] গ্রহণ করিল। বিদ্ভার উপাসকও 

সর্বাগ্রে রাজোপাসকে পরিণত হইলেন! বৈশ্য বলিতেছেন, “উন্মাদ ! 
'অথগুমগলাকারং ব্যাপ্ত, যেন চরাচরং তোমর! ধাহাকে বল, তিনিই 

এই মুদ্রারপী অনন্তশক্তিমান আমার হস্তে । দেখ, ইহার কৃপায় 
আমিও সর্বশক্তিমান । হে ব্রাহ্মণ, তোমার তপ, জপ, বিদ্যাবুদ্ধি-_ 
ইহারই প্রসাদে আমি এখনই ক্রয় করিব! হে মহারাজ, তোমার 
অস্ত্রশস্ত্র, তেজবীর্য__ইহার কৃপায় আমার অভিমতসিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত 
হইবে। গ্রই যে অতিবিস্তৃত, অত্যুন্নত কারখানাসকল দেখিতেছ, 
ইহারা আমার মধুক্রম। এ দেখ, অসংখ্য মক্ষিকারগী শূদ্রবর্গ 
তাহাতে অনবরত মধু সঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু সে মধু প্যন করিবে কে? 
_আমি। বথাকালে আমি পশ্চাদ্দেশ হইতে সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন 
করিয়া লইতেছি।”১ 

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নবযুগের পট-পরিবর্তনকে স্বামীজী অপূর্ব 

কৌশলে অভিনব ব্যঞ্জনামপ্ডিত করেছেন। বৈশ্ঠের অভ্যুদয়, তার 
আপাতবিজয়, নির্মম শোষণ ও সর্বগ্রাসী পরিকল্পনার ভয্বাবহুতাসহ এ 

মন্তব্যে যেন কৌতুকনাট্যের নায়কোচিত ভূমিকায়: উপস্থাপিত । 

১. বাদী ও রচন। : ৬ষ্ঠ : পৃঃ ২৩৯ 



৪৯৮ বিবেকানন্দ ও বাংলামাহিত্য 

রাজশক্তির অবসানে বৈশ্যশক্ির অভ্যুদযজে অর্থই জগতের কেন্দ্রশক্তি- 

রূপে স্বীকৃত। বিদ্যা, বুদ্ধি, অস্ত্র, শক্তি, বীরত্ব, মনুঘ্যত্ব এ সব কিছুই 
যখন অর্থশক্তির দাসত্ব স্বীকার করতে চলেছে, সেই সময়েই 
বিবেকানন্দগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ অর্থ ব! কাঞ্চন বা টাকার সঙ্গে সব সম্বন্ধ 
অস্বীকার করে এক ঈশ্বরকেই মানবজীবনের চরম ও পরম সার্থকতা- 

রূপে ঘোষণা করলেন। তার সেই অমৃত হাসিটি হয়তো বৈশ্যযুগের 
সব ওদ্ধত্যের নীরব প্রত্যুত্তর ! 

ব্যক্তি, সমাজ, দেশ, পৃথিবী, ইতিহাস__এ সবকিছুকে অবলম্বন 
করেই হাস্যরসের উপাদান জগতে ছড়িয়ে আছে। মানসপরিমগুলেনর 
বিস্তারে যিনি যতো বড়ো, তার কাছে এ জীবন তত অর্থবহ 
জীবনের সেই গভীর অর্থে সুখ বা দুঃখ ছুই-ই আছে। কিন্তু যিনি 

সুখছুঃখের পারে, তার পক্ষেই এ জগৎ আনন্দময় । 

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্বামীজী যখন ভারত ও বিশ্বের 
পটপরিবর্তন লক্ষ্য করে চলেছেন, তখন তার এক একটি মন্তব্যে 
যেমন বিশ্লেষণীশক্তির সন্ধানী আলোকনিক্ষেপে অতীত ও বর্তমানের 
ঘটনারাজির অন্তনিহিত সত্য আত্মপ্রকাশ করে, তেমনিই দীপ্তবুদ্ধির 
বিকীর্ণ বিভায় সে ঘটনাবলীর 'অন্তলান হাস্তকরতাও পাঠকের 
বোধশক্তিকে সমুজ্জল আনন্দে পরিপূর্ণ করে। রাজতন্ত্রের পরিবর্তে 
বণিকতন্ত্রের আবির্ভাব-ইতিহাসকে স্বামীজী যখন সংক্ষেপে এইভাবে 
বর্ণনা করেন-_“প্রজাষমষ্টির শক্তিকেন্দ্রর্প রাজা অতি শী্রই তুলিয়া 
যান যে, তাহাতে শক্তিসঞ্চয় কেবল “সহত্রগুণমুত্ছুং | বেণ রাজার, 
স্তার তিনি সর্-দেবতের আরোপ আপনাতে করিয়া অপর পুরুষে 
কেবল হীন মন্ুয্ত্ব-মাত্র দেখেন! সু হউক বা কু হউক, তাহার 
ইচ্ছার ব্যাঘাতেই মহাপাপ। পালনের স্থানে কাজেই গীড়ন আসিয়া! 
পড়ে--রক্ষণের স্থানে ভক্ষণ ।”১ তখন স্যেচ্ছাতস্ত্রের বিকাশকাহিনীর 

সঙ্গে সঙ্গে আপাতগম্ভীর ভাষাভঙ্গির পাশাপাশি তথাকথিত রাজা ব 

১ ্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড; বর্তমান ভায়ত' 



বিবেকানন-লাহিত্যো. হাক্ষরস ৪৪৯ 

নেত৷, টিকতি রান টননিরি বাবারে 
সমান ব্যঙ্গে ধ্বনিত। স্বাসীজীর ব্যঙ্গবিদ্রপে সিদ্ধ কথনভঙ্গী 
ইতিহাসের পটপরিবর্তনকে পাঠকের অন্তরে নিগুঢ় হাস্তে গভীরতর 
ব্যঞ্জনায় স্থায়ীভাবে অঙ্কিত করে। 

রাজার কাজ প্রজাপালন। কিন্তু ছুনিয়ার বেশীর ভাগ রাজারাই 
নিজেদের পোষণ নিয়ে এত ব্যস্ত যে, প্রজার কথা ভারার সময় 

তাদের অতি অল্পই মেলে। ভাগবতের গঞ্জে যেমন বেণ রাজা 

নিজেকে ব্রহ্মা? বিষু। মহেশ্বরের চেয়ে বড়ো! মনে করতেন, আমাদের 
এ যুগের (রাজার বদলে ) দলপতিরাও তেমনি নিজেদের মহিমায় 
এত যুদ্ধ থাকেন যে, অন্যের চোখে এর ফলে তারা কতটা! হাস্যকর 
হয়ে ওঠেন সেকথা ভাবতেই পারেন না। এ-জাতীয় লোকেদের 

আত্মগরিম! নিজের ইচ্ছা ছাড়া আর কারু ইচ্ছার দাম দেয় না। 
পালন ও পীড়ন, রক্ষণ ও ভক্ষণ-__এ ছুয়ের পার্থক্য ঘুচে যায়। 

সমাজের এমন অবস্থায় ইতিহাসের অবশ্যন্তাবী পরিণাম বিপ্লব। কিন্ত 
সব দেশেই যে বিপ্লব সমান সার্থক অথব। সম্ভব) তা নয়। অত্যাচারীর 
অন্তায় শক্তিকে-__“ঘদি সমাজ নিবীর্য হয় নীরবে সহা করে'1১ এমন 

জাতি বা সমাজের পক্ষে দাসত্বই, বিধান। কিন্তু যেখানে সমাজশক্কি 

সচেতন সেখানে-শীঘ্রই অতি প্রবল প্রতিক্রিয়া! উপস্থিত হয় এবং 
তাহার আশ্ফালনে ছত্র, দণ্ড, চামরাদি অতি দূরে নিক্ষিপ্ত ও সিংহাসনাদি 
চিত্রশালিকারক্ষিত প্রাচীন 'ভ্রব্য বিশেষের স্তায় হইয়া পড়ে ।”২ 

অতি সংক্ষেপে এখানে রাজন্শক্তির বিলোপ এবং মিউজিয়ম বা 

চিত্রশালিকায় স্থানপ্রাপ্তির বর্ণনাটি একই সঙ্গে হাস্য ও করুশরসের 

সম্মেলন। এককালে যে সিংহাসন দোর্দ্ড রাজপ্রতাপের প্রতীক; 

আর এককালে তা সর্-্ষমতাহীন অতীতবস্তরূপে কৌতুহল মেটানোর 
সামগ্রী মাত্র; সব প্রতাপের শেষ অর্থহীনতা | টাকার 
বিপ্লবকে উপলক্ষ্য করেই স্বামীজীর এ মন্তব্য । 

১,২ স্বামী বিবেকানন্দের বাধী ও.রচন1; ৬ষঠ খণ্ড: 'হর্তমান ভার়ত' 



৫০০ | বিবেকান্দ ও বাংলাসাহিত্য 

ইংরেজ-রাজত্ব-প্রসঙ্গে স্বামীজীর ভবিষ্যৎনৃষ্টি 'বর্তমান ভারতের 
কয়েকটি স্থানে ভাষাগত গান্ভীর্যে আত্মগোপন করে আছে। 
তারমধ্যে কোনো কোনোটিতে তার হাম্যরসিক সত্তাও এক ঝিলিক 
বিছ্যতের মতে। খেলে যায়। যেমন ধরুন- “ইংরেজ সাধারণের মনে 
ক্রমশঃ এক ধারণ। উপস্থিত হইতেছে যে ভারত সাম্রাজ্য তাহাদের 
অধিকারচ্যুত হইলে জাতির সর্বনাশ উপস্থিত হইবে । অতএব “যেন 

. তেন প্রকারেণ ভারতে ইংলগাধিকার প্রবল রাখিতে হইবে । এই 
অধিকার রক্ষার প্রধান উপায় ভারতবাসীর বক্ষে ইং 

“গৌরব? সদ জাগ্ররূক রাখা ।”১ 
ধার! পরাধীনধুগের ভারতবর্ষে বাস করার মর্মগীড়া। অনুভব ক 

নি, ভাদের পক্ষে স্বামীজীর এ মন্তব্যের অর্থগ্রহণ করা৷ কঠিন। 
কেমন করে শিক্ষা্দীক্ষা, সুযোগসুবিধা) আয়ব্যক্, প্রভৃতি প্রতিদিনের 
জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অবমাননার দ্বারা একটি জাতিকে হীন থেকে 
হীনতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়। যায়, সে বিষয়ে ইংরেজ-মস্তিফ অসাধারণ 
দক্ষতা লাভ করেছিল-_এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্রের 
পথের দাবী'র “তলোয়ারকর"চিত্রটি অনুধাবন করলে এ যুগের 
তরুণেরা পরাধীনতার আত্মগ্লানি কিছুটা অনুধাবন করতে পারবেন । 
এ সব সত্বেও অবশ্য একালে এমন একদল প্রবীণের দেখা মেলে 

ধার! ব্রিটিশ যুগের গুণ-গরিমায় আত্মহান্লা। শিকলবীধা প্রাণীর 
অনেকদিনের অভ্যাসে শিকলপরাকেই জীবনের চরম সার্থকতা মনে করা, 

আশ্চর্য নয়। কিন্তু স্বামীজীর অন্তরে ইংরেজের আত্মগৌরব ঘোষণার 
প্রয়াসে “যুগপৎ হাম্ত ও করুণরসের উদয়” হয়েছিল । কারণ, যথার্থ 
গৌরব কেউ কেড়ে নিতে পারে না। আনোপিত অভিমানই প্রতি 
মূহুর্ভে লাঘবের ভয়ে কম্পমান । 

স্বামীজী মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, ইংরেজের! যেসব জাতীয় 
গুণের দ্বারা! ভারত সাম্রাজ্য অধিকার করেছিল, সে সব গুণ যতদিন 
থাকবে, “ততদিন তাহাদের সিংহাসন অচল।...কিন্ত ঘদি এ সকল 

.১১৭ বাণী ও রচনা]: ৬ঠ খণ্ড ২ “বর্তমান ভায়ত' 



বিবেকানদ্দ-সাহিত্যে হাস্যরস "৯১ 

গুণপ্রবাহের় বেগ মন্দীকৃত হয়, বৃধা! গৌরব ঘোষণে কি সাভাঙ্য 
শাসিত হইবে 1৯ ইংরেজ শাসনের আসন্স সংকট স্বামীজীর এই 
প্রশ্নেই উত্থাপিত। . ওই অহঙ্কৃত শাসনব্যবস্থা! ভারতের সাধারণ 
প্রজামগুলী কখনই চিরকাল মেনে নেবে না । কিন্তু সব সাম্রাজ্যবাদী 
ক্ষমতালোভীদেরই ধারণ! যে, নিজেদের মহিম! নানাভাবে ফুলিয়ে 
ফাপিয়ে প্রচার করলেই তাদের “তখত, তাজ অচল রাজধানী; | 

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে চোখ ফিরিয়ে ইতিহাসের শাসন উপেক্ষা 
কর! যায় না। কিন্তু জগতের ইতিহাসে দেখ যায়, কোনে! শাসক 
শ্রেণীই নিজের আসন্ন অবসান কল্পনা করতে পারেনি । স্বামীজীর 
দৃষ্টিতে-__“মায়ার এমনই বিচিত্র খেল11”২ সব রাষ্ট্রশক্তির মূলে 
জনমনের সমর্থন । সেটি হারালে সব যুগের সব শাসকশ্রেণীরই বিদায় 
আসম্স।৩ কিন্তু আত্মগৌরবের মায়ায় আচ্ছন্দৃষ্টি শাসকের 
কোনোকালেই সে কথা বুঝতে চায় না বা পারে না। বেদাস্তবাদী 
বিবেকানন্দ ইতিহাসের অন্তরালে মায়ার: এই মোহিনীমৃত্তিকে 

সন্ন্যাসীর নিরপেক্ষতায় লক্ষ্য করে মৃহু হাস্তে মানবভাগ্যের 

বৈচিত্র্যের কথা ভেবেছেন । জগত্রহস্তের অন্তরালে যে চিরহাস্তের 
উপাদান সঞ্চিত হয়ে আছে, সেকথা বুঝতে এঁতিহাসিককে বৈদাস্তিক 
হতে হয়। 

১১২. বাণী ও রচন। : ৬ষ খণ্ড: বর্তমান ভারত; 

৩ স্বামীজীর এঁতিহানিক ভবিস্তাণী-_“সমাজের নেতৃত্ব বিদ্াবলের দ্বারাই 
অধিকৃত হউক বা বাহুবলের দ্বারা, ব! ধনবলের দ্বারা, সে আধার গ্রজাপুঞ্জ। 

যে নেতৃসস্রনায় যত পরিমাথে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিঙ্গিষ্ট করিবে, 
তত পরিমাণে তাহা দূর্বল ।""এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিছ্ি করিয়াছে $ 
অতএব প্রজার স্হায়ত। অনাবশ্তক জানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞজ হইতে সম্পূর্ণ 

বিডির করিতেছে; হিিনিররারা রিনার (বর্তমান 
ভারত ). 

ব্রা ভারতের পাঠকেরা নেন বৈশ্ষি বলতে বানী বে 
ইংরেজ শাসনকেই বুঝিয্বেছেন ।.. : 



₹*২ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

শ্রেষ্ঠ হাস্তরসিক অনায়াসে নিজেকেই হাস্যরসের উপাদান 
করে তোলেন। প্রচেষ্টাটি ছুঃদাহসিক। অল্সবুদ্ধির শ্রোতার দল 
এ-জাতীয় হাস্তরসের নিরপেক্ষ অস্তূ্টির কথা ন! বুঝে যা! সুক্সবুদ্ধির 
হাদির উপাদান তাকেই উপহাসের বিষয় করে তুলতে পারে। 
বঙ্কিমের 'কমলাকান্তকে কেবলমাত্র আফিউখোর বলে মনে করার 

লোকই জগতে বেশী। কমলাকান্তকে তারিফ করতে হলে জীবনদৃ্টির 
যে গভীরতার প্রয়োজন, সংসারের চলতিপথের পথিকদের মধ্যে জাতি 

অল্পই সে দৃষ্টি মেলে। ৰা 
স্বামীজীর রচনায় নিজেকে নিয়ে হাস্যরস স্থষ্টির উদাহরণ অনেক 

জায়গাই পাওয়া যায়। কারণ যে বলিষ্ঠ মনোভঙ্গী ও উদারতা! 
থাকলে মানুষ অন্যকে নিয়ে সহ্ৃদয় আনন্দ কৌতুকে মগ্ন হতে পারে, 
সেই মনোভঙ্গীই নিজের প্রতি প্রযুক্ত হয়ে উচ্চতর মার্গের হাস্যরস 

স্ষ্টি করে। “বর্তমান ভারতে? এ জাতীয় হাস্তরসের একটি উদাহরণ 
-_-“কোনও অল্পবুদ্ধি বালক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমক্ষে সর্বদাই শাস্ত্রের 
নিন্দা করিত। একদ। সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে । তাহাতে 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, বুঝি কোন ইংরেজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা 
করিয়াছে, তাহাতে এও প্রশংসা করিল ।”১ (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ : 

দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ : পৃঃ ২২১-২২ : ১৩৬৩ সংস্করণ দ্রষ্টব্য ) বলা! 
বাহুল্য, এই অল্পবুদ্ধি বালকটি নরেক্দ্রনাথ স্বয়ং ! 

সেকালের “ইয়ং বেঙ্গল" ( নব্যবঙ্গ ) যার। ভারতীয় ভাবধারা থেকে 

অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাচীন শাস্ত্র, সমাজ, রীতিনীতি সব কিছুর 
বিরুদ্ধতা করাই একমাত্র কর্তব্য ৰলে মনে করতো? তরুণ নরেন্দ্রনাথ 

একদা কিছুটা সেই দলে ছিলেন। তারপর কখন নিঃশব্দে ভারতাত্মার 
অনুপ্রবেশ এই তরুণ তর্কপরায়ণ বিদ্রোহীদের অন্তরে ঘটেছে বলা 
কঠিন। ভিরোজিওর যুগের তরুণ বঙ্গ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের যুগের 
তরুণ বঙ্গ অবধি এই অন্তরঙ্গ পরিবর্তনের ইতিহাস। ইংরেজ পণ্ডিত 
বা. পুক্চাত্য 'মনীষার অনুকরণ, তখন..জাতীয় ইতিহাসের স্বীকরণে 

রাণী ও-রচন] : *ঠ খণ্ড : 'ব্তমান ভারত” : পৃঃ২৪৭ 



বিবেকানন্দ-সাছিত্যে হাত্যরস ৪৩৩ 

পরিণত. হয়েছে। নরেন্দ্রনাথের পক্ষে তার মূল কারণ নিশ্চয় প্রীরামন্কৃষণ 
স্বয়ং | কিন্ত, একদ। তরুণ বয়সের চপল।বিতর্কপরায়ণতাকে স্বামীজী 

নিজেই কীভাবে উপস্থাপিত করেছেন এবং স্গিগ্ধ হাস্তরসের আধার 
করে তুলেছেন, তাও এখানে লক্ষণীয় । 

আর একদিক থেকে পাঠককে স্বামীজী মনে করিয়ে দিয়েছেন, 

“ইহাই প্রবল বিভীষিক1।”১ সর্ববিষয়ে পাশ্চাত্যের এই অন্ধ অনুকরণ 
উনবিংশ শতাব্দীর মতো! এই বিংশ শতাব্দীতেও কম বিভীষিকা নয়। 
ইতিহাসের বিশ্লেষণে স্বামীজী এ-জাতীয় মনোভাবের মূল কারণটি 
নির্মম বাঙ্গে প্রকটিত করেছেন। 

শক্তিমানের দ্বারা পরিচালিত হওয়া মানবন্বভাব। ইংরেজ বা 

পাশ্চাত্য সভ্যতা বলবান বলেই ছূর্বল মনোভাবাপন্ন ভারতীয়দের 
এই অন্ধ অনুকরণস্পৃহা! । তবে শুধু এই দেশের মানুষদের এ স্বভাব; 
ত নয়, ছুনিয়৷ জুড়ে অপেক্ষাকৃত হূর্বল জাতের মানুষদের এই 
মনোভাব। অনেকটা ধনী আত্মীয়ের পরিচয়ে দরিদ্রের গৌরব 
অর্জনের চেষ্টার মতো | উচ্চবর্ণের, উচ্চশিক্ষার ও উচ্চবিত্তের অহংকারে 

যে ভারতবাসীরা দরিদ্র জনগণের সঙ্গে যথাসম্ভব দূরত্ব রক্ষা করে 
চলে, তাদের স্বামীজী ইতিহাসের এই সত্যটি তীব্র ব্যঙ্গের ভৎসনায় 
স্মরণ করিয়ে দরিয়েছেন_-“বলবানের দিকে সকলে বায় ; গৌরবািতের 
গৌরবচ্ছট। নিজের গাত্রে কোন প্রকারে একটুও লাগে-_ছূর্বলমাত্রেরই 
এই ইচ্ছা । ঘখন ভারতবাসীকে ইউরোগী বেশ-ভূযা-মগ্ডিত দেখি; 
তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিগ্ভাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর 
সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত।”২ এই 
মন্তব্যের বিস্তারেই 'বর্তমান ভারতে'র শেষ অনুচ্ছেদে স্বামীজীর স্বদেশ 

প্রীতির দীপ্ত বহ্িমন্ত্র--“হে ভারত ! ভূলিও না--1”৩ 

, বছযুগের যবনিকা পার হয়ে, মিথ্যা অহংকারে ও আত্মকলহে 

' ১ বাণী ও রচন। : পৃঃ ২৪৭ 

২ তদেব : ৬ষ্ঠ : পৃঃ ২৪৮ 
'%. তিদব : পৃঃ ২৪৭ 



৫৬৪ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিতা 

সমাচ্ছন্ন ভারতবর্ষের উদ্দেশে তার নির্দেশ-_-“বল-_মূর্খ ভারতবাসী, 
দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাক্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার 

ভাই... 1”১ 
গণশক্তির সঙ্গে এই পরার 

কাম্য, একথা নিশ্চিত জেনেই তথাকথিত কুলগৌরবের অহংকারে 
মত্ত উচ্চবর্ণদের চিন্তাধারার অসারত। স্বা্মীজী চরম ব্যঙ্গের ভাষায় 
ফুটিয়ে তুলেছেন- “চতুর্দশশত বর্ধ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পাসী। 
এক্ষণে আর 'নেটিভ" নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণশ্মন্থের ব্রাক্মণ্য 
গৌরবের নিকট মহারহী কুলীন ব্রাহ্মণেরও বংশ মর্ধাদা বিলীন হইয়া 
যায়। আর পাশ্চাত্যের এক্ষণে শিক্ষ। দিয়াছে যে, এ যে কটিতট- 

মাত্র আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ মুর্খ, নীচ জাতি, উহার! অনার্ধ জাতি !! 
উহারা আর আমাদের নহে 11” 

'পরিব্রাজক'গ্রন্থে স্বামীজী উচ্চবর্ণদের শুন্যে বিলীন হয়ে যেতে 
বলেছেন! কারণ, জাতিভেদের মিথ্যা অহংকারে পরিপুষ্ট এই 
উচ্চবর্ণের দল এ দেশের সাধারণ মানুষের প্রগতির পক্ষে চিরকাল 
অস্তরায় হয়ে ঈাড়িয়েছে। নিজেদের উচ্চস্তরের মানুষ ভেবে অহমিকার 
কল এই দাড়িয়েছে যে, সমগ্র দেশ যে শৃত্রদের ঘ্বণা করতো, যুগে যুগে 
বিদেশীদের পদদলিত হয়ে সেই দেশের সব শ্রেণীর মানুষই শূত্রস্তরে 
নেমে গিয়েছে। ইংরেজ আমলের ভারতবর্ধ প্রসঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্য 

ভারতের ত্রহ্মণ্য এক্ষণে অধ্যাপক গৌরাঙ্গ, ক্ষত্রিয়ত্ব রাজ- 
চক্রবতাঁ ইংরেজে, বৈশ্যত্ও ইংরেজের অস্থিমজ্জায়; ভারতবাসীর 
কেবল ভারবাহী পশ্তুত্। কেবল শূড্রত্ব 17৪ রঃ 

চিন্তার, চেষ্টায়, কর্মে, বাক্যে, মননে, ব্বপ্ধে যার! পরের অন্ুকরণরত। 
তারা কেউই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলে দাবী করতে পারে না, 

০৬১২ বাসী ও রচন। £ ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪৮-৪৯ | 
৬ ব্র্ধণ্য বা বাহ্মণেয় বৈশিক্ট্য--অধ্যস্নন অধ্যাপনা ইত্যার্দি। জে 
মা ইউরোপীয় বা গৌর-অঙ্গ। 

8 তদের * পু ২৪৩. 
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আসলে ভার পরের আজ্জাবাহী শৃত্রমাত্র। দেইজন্তই ষে পার্সীরা 
ভারতবর্ধে বহুকাল থেকেই বাস করে আসছে ধনে মানে বিদ্ানর 
উন্নতির জন্য সেই পাসীরা ইংরেজের কাছে সম্মান পেত, তাদের 
'নেটিভ' বলে ধিক্কার দেওয়া হতো! না। “নেটিভ" বা দেশবাসী 
( আদলে এই পরাধীন দেশের অধিবাসী ) বলে নিন্দিত হতো৷ জাতি 
গৌরবের অহংকারে মত্ত হিন্দু সাজ এবং অন্ান্ ধর্মীয় গোষ্ঠী। 
পার্সী, ইংরেজ বা যুরোগীয়- এদের সম্মান আমাদের অতি উচ্চকুলের 
ব্রাহ্মণদের চেয়ে তখন অনেক বেশী । আসলে নিজেকে বড়ো বলে 

অহংকার বারা করে, নিজের অগোচরেই তারা আরো শক্তিমানদের 
পদলেহন করে নিজের মনুষ্যত্ব খর্ব করতে থাকে । জাতির অহংকারে 
মত্ত ভারতবাসী ইংরেজ প্রতৃদের পদতলে বিক্রীত দাসে পরিণত, 
হয়েছিল । আর এই ইংরেজরাই ভারতবর্ষের. নব ইতিহাস রচনা 

করে আর্ধ-অনার্ধ ভেদের গল্পকথ। স্যপ্টি করেছিল। তথাকঞ্ছিত উচ্চ- 
বর্ণেরা আর্ধ, আর নিম্ন বর্ণের! অনার্ধ-_এ কাহিনীর কোনে! এঁতিহাসিক 
ভিত্তিই নেই। তবু রামায়ণকাহিনীকে আর্দের অনার্ধবিজয়, অথব। 
দেবাস্ুরের কাহিনীকে আর্ধ-অনার্ধ-সংঘাতরূপে ধাড় করানোর 

অপচেষ্টা যুরোপীয় পণ্ডিতের! বরাবর করে আসছেন এবং আমাদের 
ভারতীয় পণ্ডিতের! নিধিচানে সেই সব অপতত্ব স্বীকার করে নিয়ে 

ভারতবাসীকে বন্ছধাবিভক্ত করার সব চেষ্টাই করে যাচ্ছেন। এর 

ফলে পাকিস্তানের মতে উত্তরভারত দক্ষিণভারতের বিভেদ দেখ' 

দেওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। স্বামীজী কিন্তু আর্দের ভারতবিজয় অথবা 

দাক্ষিণাত্যবিজয়-_এই সব গল্পকার কোনোটিই স্বীকার করেনি ।১ 

১ প্রসঙ্গত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য খেকে স্বামীজীর মন্তব্য-_-“এ যে ইউরোপী 
পণ্ডিত বলেছেন, আর্ধেরা কোথা হ'তে উড়ে এসে ভারতের 'বুনো'ঘের মেরে- 
কেটে জযি ছিনিয়ে নিয়ে বাস করলেন ওসব আছাম্মকের কখা। আমাঘের 
পত্ডিতরাও দেখছি সে. গৌঁয়ে গৌঁ আবার এসব বিরূপ মিথ্যা ছেলেপুলেদের 
শেখানো হচ্ছে।' এ তি অস্তান্গ।...কোন্ বেদে, কোন্ সুক্কে, কোখায় 
দেখেছ, আধর1 কোষ বিষবেশ থেকে এফেশে এলেছে 1 চির দ্যাগনর 
বুনোষের যেরে কেটে ফেলেছেন ?*'.* 



৫১৬ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

দক্ষিণাত্যের সভ্যতা সম্বন্ধে ব্বামীজীর অতি উচ্চ ধারণ! পরিব্রাজক! 

গ্রন্থে “দক্ষিণী সভ্যতা; অংশটি এবং 'আর্ষ ও ভামিল' নামে প্রবন্ধটি এ 
বিষয়ে বিশেষ দ্রষ্টব্য । (বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ ও ৫ম খণ্ড.ভর্টব্য )। 

যে বিদেশী পণ্ডিতের দল আর্-অনার্ধ-সংঘাতের গল্প তৈরী 

করেছিল, তাদের ধারণ। যুরোপের মতো ভারতবর্ষেও সংঘাতের মধ্য 
দিয়েই সভ্যতার স্যপ্টি। একদল আর একদলকে উৎখাত না করে 
কোনে। রাষ্ট্র বা সভ্যতা গড়ে ওঠে না। স্বামীজীর মতে ভাররবর্ষে 
বর্ণবিভাগ শ্প্টির উদ্দেশ্য আপাত অনুন্নতদের ধীরে ধীরে উন্নত 
করে তোলা । অন্তকে নাশ করে নয়, আপন করে নিয়ে তার ঈ্গে 
এঁক্যস্থাপন। তাই ভারতের ইতিহাসে প্রাচীনতম গোষ্ঠী বা 
সম্প্রদায়ের! আপন আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজও এদেশে রয়ে গেছে। 

তুলনায় ইউরোপীয়ের1"আদিম জাতিদের প্রায় সমূলে উৎখাত করেছে । 
“ইউরোপের উদ্দেশ্-_সকলকে নাশ ক'রে আমর! বেঁচে থাকবে! ! 
আর্দের উদ্দেশ্ট--সকলকে আমাদের সমান কারব।” (প্রাচ্য, ও 

পাশ্চাত্য )1১ 

স্থতরাং বিদেশীর শেখানো বিগ্ভায় ভারতের আর্ধ হিসাবে 
আত্মগৌরবে ধারা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত শ্রেণীদের অবজ্ঞা করতে 
শিখেছেন তাদেন্স উদ্দেশ্যে বর্তমান ভারতে স্বামীজীর কঠোর মন্তব্য 
_-“আর পাশ্চাত্যের এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, এ যে কটিতটমাত্র 

“রামায়ণ কিন! আর্ধদের দক্ষিণী বুনো-বিজয় ॥ বটে, রামচন্দ্র আর্য রাজা, 
স্থসভ্য ; লড়ছেন কার সঙ্গে ?-লঙ্কার রাবণ রাজ সঙ্গে । সে রাবণ, রামায়ণ 

পড়ে দেখ, ছিলেন রামচন্দ্রের দেশের চেয়ে সভ্যতায় বড় বই কম নয়। লঙ্কার 
সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশী ছিল বরং, কমতৌ৷ নম্ঘই । তারপর বানরাদি 
দক্ষিণী লোক বিজিত হল কোথায়? তারা হল সব শ্রীরামচন্ত্রের বন্ধুমিজ। 
কোন্ ওহকের, কোন বালির রাজ্য রামচন্জ ছিনিয়ে নিলেন--তা বলে! না।” 

(বারী ও রচন! : ৬ খণ্ড : পৃঃ ২৯১০ ) একালের কতিহাসিক ও সমাজ- 

কেরা এ প্র্গুলির উতর দেবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন ». 
৯. বাধী ও রচন1:৬ঠখণ্ড। হা 



বিথেকা নন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস স্ন্হ 

আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মুর্খ, নীচজাতি, উহার। অনার্ধজাতি || উহারা 
আর আমাদের নহে 1!” (বর্তমান ভারত ) 

উদ্ধত মন্তব্যে প্রথম বাক্যের শেষে ছুটি ও দ্বিতীয় বাক্যের শেষে 

তিনটি বিশ্ময়বোধক চিহ্কে স্বামীজীর ক্রমবর্ধমান ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, বিম্বয়, 
বিরক্তি। এ অপশক্তির প্রভাব শুধু ভারতের ক্ষেত্রেই নয়, জার্মানীর 
বিশুদ্ধ আর্ধরক্তের ধারণার ক্ষেত্রেও কী বিষময় প্রভাব বিস্তার করেছে, 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহামে এবং ইনুদ্রী-নিধনের ব্যাপকতায় তার 

সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। ভারতের ইতিহাসে অহেতুক জাতি ও গোষ্ঠী 
সংঘাতের এই প্রয়াসের দ্বারা বিভেদকামী ইংরেজ সরকারেরই লাভবান 

হবার সম্ভাবন। ছিল। আজকের ভারতেও যখন এ জাতীয় ধারণার 
ফলে সংঘাত বাধে, তখন অন্ধ বিদেশী অনুকরণের বিচারহীন মূঢ়তা 
সবচেয়ে হ্যস্যকর বলে প্রতিপন্ন হয়। / 

পরিব্রাজক: 

বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্য রসের নিদশনরূপে পরিব্রাজক? এবং 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, গ্রন্থের অনেক অংশই উদ্ধত করা চলে। গ্রন্থহ্টির 

আলোচনাকালে আমর। কিছু কিছু অংশের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আগেই 
আকর্ষণ করেছি। আলোচ্য অধ্যায়ে আর একটু বিশদভাবে আমর! 

এ ছুটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীত্তির হাস্তরসের দিকটি অনুধাবন করবে! | 

পরিব্রাজক" ভ্রমণকাহিনী; র্লম্যরচনা এবং পত্রসাহিত্য এই 
তিনদিক থেকেই হাস্যরসের বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জবল। ভ্রমণকাহিনী হিসাবে 
এ গ্রন্থের আস্ন্ত স্বামীজীর বুদ্ধিসমুজ্ল দৃষ্টিভঙ্গী তার সমুদ্রযাত্র! থেকে 
আরম্ভ করে দেশদেশাস্তর পরিভ্রমণে নিত্য নব নব 'কৌতক 
অন্বেষণরত 1 ভ্রম্ণকাহিনীর তথ্যকেন্দ্রিকতা পরিহার করে স্যামীজী 

তার দৃরবিস্ূত জীবনানুভব নিয়ে বখন পাঠকমনের একাস্ত 
অন্তরঙ্গ হুয়ে ওঠেন, তখন এ গ্রন্থে রম্যরচনার স্বাদ। আন, 
০০০ 

৯; বাধী ও রচনা: ৬ষ্ঠ ধর্ড।, 



৯৮ বিবেক্কানন্ ও বাংলাসাহিত্য 

উদ্বোধন'-সম্পাদককে এবং বেলুড়মঠের অন্যান্ত গুরুভাইদের 
উদ্দেশে নানা সময়ের কিস্তিতে লেখা পত্র হিসাবেই এ ভ্রমণকাহিনী 
ধীরে ধীরে পূর্ণরূপ লাভ করেছে । এ দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের 
“মুরোপপ্রবাসীর পত্র' এবং '্ুরোপবাত্রীর ডায়ারী' উল্লেখযোগ্য । 
রবীন্দ্রনাথ এ রচনাগুলিতে চিঠিপত্রের মেজাজই বজায় রেখেছেন। 
পরবর্তীকালে এগুলি গ্রন্থকারে দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে পরিব্রাজক" 
পত্রসাহিত্য থেকে ধীরে ধীরে ভ্রমণসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ 
যদিচ গ্রন্থের পরিসমাপ্তি তার আকণ্যিক ভ্রমণ পরিসমাপ্তি 

অসম্পূর্ণ। কিন্তু এ অপূর্ণতা মূল গ্রন্থের ভ্রমণরসকে ব্যাহত করে নি।' 
ভ্রমণকাহিনীতে সাধারণত ভ্রমণকারীই নায়ক। কৃচিৎ কখনো 

লেখককে অতিক্রম করে কোনো ব্যক্তি বা বিশেষ পরিবেশ হয়তো 

প্রাধান্য লাভ করে, কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভ্রমণকারীর ব্যক্তিত্বই তার 
ভ্রমণকাহিনীকে গড়ে তোলে । স্বামীজীর আনন্দময় সতীর্থ-বংসল 

চরিত্রটি তাই .পরিব্রাজকের' প্রথম পঙ্ক্তি থেকেই দেখা দিয়েছে 
'নমে! নারায়ণায়' বলে সম্বোধন শেষ করে স্থামমীজী লেখা পাঠাতে 
দেরী হওয়ার কারণ-ব্যাখ্যায় লিখছেন-_-“আজ সাতদিন হ'ল আমাদের 

'জাহাজ চলেছে, রোজই তোমায় কি হচ্ছে, না হচ্চে, খবরট! লিখবো 
'মনে করি, থাতা পত্র কাগজ কলমও যথেষ্ট দিয়েছ, কিন্ত--এ বাঙালী 
“কিন্ত' বড়ই গোল বাধায়। একের নম্বর-_কুড়েমি। ডায়েরি, না কি 
(তোমরা বলো রোজ লিখবো মনে করি, তার পর নানা কাজে সেটা 

অনস্ত 'কাল' নামক সময়েতেই থাকে, এক পা-ও এগুতে পারে না। 

ছুয়ের নম্বর--তারিথ প্রভৃতি মনেই ধাকে ন1। সেগুলে! সব তোমরা 
নিজগুণে পূর্ণ করে নিও। আর যদি বিশেষ দয়া কর তে, মনে কায়ে। 
যে, মহাবীরের মতো! বার তিথি মাস মনে ০০০০ 
হাদয়ে ব'লে 0১ 

| “হঙ্ঘানকে জিজ্ঞাসা, করেছিল, বাজ কি ভিথি। হচ্মান বলেছিল 
মারি কির আমি মা ফেব এ রা টি বমি ক 

টিলা € কখামৃতত--ঞ্র ভাগ ॥ ২২ ছক্টোবর, ১৮৮৭ তারিখের ফিললিপি। 



বিবেফানন্দ-সাহিত্ো ছান্তরস . 2 

স্মিত হানতে গৌরবান্ধিত এই অংশটুকুর মধ্যে দার্শনিক ও ভক্ত 
সঙ্স্যাধীর পরিচন্নটি কতে। অল্প কথায় পাঠকচিত্তকে সমুস্তাসিত করে, 
সেকথা ভেবে দেখার মতো । কাল থেকে অনন্ত কাল এবং 
কালাকালের বিচার থেকে কালাতীত ভক্ত মহাবীরের আদর্শ এই 
মানসপ্রয়াণটুকু বিদগ্ধ' হাস্যরসের স্থজনকৌশলে স্বামীজীর হাস্যরস 
সিদ্ধির লুচনা করেছে মাত্র । তারপর সমস্ত গ্রন্থটি জুড়ে স্বামীজী তার 
এই বিশেষ ভঙ্গীটি সমান নৈপুণ্যে বজায় রেখেছেন। এ যে কত 
বড়ো গুণপনা, তা ধার! জাত-লেখক তারাই কিছুট। অনুধাবন করতে 
পারবেন। 

. জাহাজে চড়ে সমুদ্র পার হওয়ার সঙ্গে স্বামীজী হনুমানের সমুদ্র- 
লঙ্ঘনের তুলনা তার চিঠিপত্রেও করেছেন। তবে 'পরিব্রাজকের' 
সৃচনা-অনুচ্ছেদ এ উপমাটিকে ভক্কিরসে, বাস্তৰ বর্ণনায় এবং হাস্যরসের 
বিচিত্র মিশ্রণে ঘে রূপটি দিয়েছেন, সাহিত্যন্থষ্টির বিচারে সে উপমার 
গভীরতম রসন্ষ্টি পাঠকচিত্তকে আত্মীয়োপম আস্তরিকতায় ভরে দেয়। 

মহাবীরের উল্লেথপ্রসঙ্গে উপমাটি শুরু হচ্ছে এই ভাবে“ 

সূর্য প্রতবো বংশ£-থুড়ি, হ'ল না “ক সূর্যপ্রভব বংশছুড়ামণি- 
রামৈকশরণো। বানরেন্দ্ঃ আর কোথ। আমি দীন অতি দীন । 
মহাবীরের আদর্শে বীরভক্ত স্বামীজীর এই ভক্তিজনিত দৈম্যাবোধের 
নত্রতা যেমন পাঠককে মুগ্ধ করে, তেমনি পরমুহুর্তেই মহাবীরের সমুদ্র- 
লঙ্ঘনের সঙ্গে এযুগে স্বামীজীর সমুদ্র-লভ্ঘনের বাস্তব পার্থক্যটুকু 
লক্ষণীয়-_“তবে তিনি শতযোজন সমুদ্র পার এক লাকে হয়েছিলেন, 
আর আমরা কাঠের বাড়ীর মধ্যে বন্ধ হয়ে ওছল পাছল করে 
খোঁটাখু'টি ধরে চলৎশক্তি বজায় রেখে? সমুক্্ পার হচ্চি।” তারপরেই 
উপমাটি রামায়ণের বিষয়বস্ত অবলম্বনে কৌতুকরসেন্ন, বিচিত্কল্পনার 
জগতে যাত্র। করেছে-_“একট বাহাছুরি আছে-_তিনি লঙ্কায় পৌঁছে 

রাক্ষস-রাক্ষপীর চাদমুখ দেখেছিলেন, আর আমরা র্াাক্ষপ-রাক্ষুসীর 
দলের সঙ্গে ঘাচ্চি। রাক্ষস-াক্ষুসী এক্ষেত্রে জানা জানা 

সহযাত্্রীদল | পা 
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রাক্ষদ-রাক্ষুদী উপমাটির আর একটি স্ত্র--“থাবার সময় সে শত 
ছোরার চকচকানি আর শত কাটার ঠকঠকাঁনি দেখে তু-ভায়ান্র তো 
আকেল গুড়ম। ভায়া থেকে থেকে সি'টকে ওঠেন, পাছে পার্বতী 
রাঙাচুলে। বিড়ালাক্ষ ভুলক্রমে খ্যাচ করে ছুরিখানা তারই গায়ে বা 
বসায়-_ভায়া! একটু নধরও আছেন কি না।” 

সহযাত্রী সতীর্থ স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে নিয়ে এই রঙ্গরসটুকু 
স্বামীজীর আনন্দময় ব্যক্তিত্বকে পাঠকচিত্তের একান্ত কাছাকাছি এনে 
দেয়। সমগ্র বর্ণনাটির মূলে রাক্ষসদের মাংসগ্রীতি-_-বিশেষ কার 
'নরমাংস'প্রীতির ইঙ্গিত । সাহেব-মেমদের ছুরিকাটা হাতে থানাপিষ 

এবং স্বামী তুত্সীয়ানন্দের নধর দেহ-__এ ছুয়ের যোগাযোগ 
মজাটুকু সেকালে স্বামীজর সতীর্থ বন্ধুদের কাছে নিশ্টয় খুবই 
উপভোগ্য হয়েছিল, একালের পাঠককেও তা উচ্চহাস্তে মুখরিত করে। 

সমুদ্র লঙ্ঘনের উপমা! এর পরে জাহাজে-চড়ার আনুষঙ্গিক 

সমুদ্রগীড়াকে নিয়ে দেখা দিয়েছে_-“বলি হ্্যাগা। সমুদ্র পার হ'তে 

হনুমানের সী-সিকনেস্১ হয়েছিল কি নাঃ সে বিষয়ে পুথিতে কিছু 
পেয়েছ? তোমরা পোড়ো-পণ্ডিত মানুষ, বান্সীকি-আল্দীকি কত 

জান; আমাদের 'গৌসাইজী” তো কিছুই বলছেন না। বোধ হয়-_- 

হয় নি; তবে এঁ যে, কার মুখে প্রবেশ করেছিলেন, সেইখানটায় 
একটু সন্দেহ হয়। - তু-ভায়! বলছেন, 'জাহাজের গোড়াটা যখন হুস্ 
করে স্বর্গের দিকে উঠে ইন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করে, আবার তক্ষণাৎ 
ভূল করে পাতালমুখে৷ হয়ে বলিরাজাকে বেঁধবার চেষ্টা করে, সেই 
সময়ট! তারও বোধ হয় যেন কার মহা বিকট বিস্তৃত মুখের মধ্যে 
প্রবেশ করছেন।” রামায়ণের সিংহিকা রাক্ষপীর কাহিনীটিকে 
অবলম্বন করে সমুদ্রপীড়ার এই অভিনব ব্যাখ্যাটির কৌতুককল্পনা ও 
পুরাণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদানের রপিকতাটুকু একই সঙ্গে পরম 
উপভোগ্য । সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্বামীজীর বুদ্ধিদীণ্ত ভাষাভঙ্গী--যে 
ভাষা আর কারো দ্বার! অনুকৃত হওয়া অসম্ভব! 
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হাস্যরসের অন্যতম উপাদান খেয়ালী কল্পনা । নুকুমার রায় ভার 
'আবোল তাবোল'কে বলেছেন খেয়ালরসের কাব্য। স্বামীজীর 

রচনায় মাঝে মাঝে এ জাতীয় খেয়ালীকল্পনা দেখ! দিয়ে তাক 
হাস্তরসকে আরো বৈচিত্র্যমগ্ডিত করে তুলেছে। সী-সিকনেসের 
ব্যাখ্যাটি কিছুটা! এ-জাতীয়। এ বইয়ের হাঙ্গর শিকারের বর্ণনায় 
এ জাতীয় কল্পনার আর এক নিদর্শন । 

বাচন ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য হাস্তরসকে কীভাবে ফুটিয়ে তোলে তার 
উদাহরণরূপে স্বামীজীর ছুটি বাক্যে ছুটি হিন্দী বাকপদ্ধতির প্রয়োগ 
্রষ্টব্য-_মাফ ফরমাইয়ো ভাই--ভালা লোককে কাজের ভার 
দিয়েছে। রাম কহে! কোথায় তোমার সাতদিন সমুদ্র যাত্রার 
বর্ণনা দেবো, তাও কত রঙ চঙ মসলা বাণিশ থাকবে, কত কাব্যরস 
ইত্যাদি, আর কিনা আৰল তাবল বকছি।” পরিব্রাজক-জীবনে 
স্বামীজীর পশ্চিম-ভারত-পরিক্রমা তার এই ভাষাভঙ্গীকে প্রভাবিত 

করেছে নিশ্চয় । তবে সাধারণভাবে স্বামীজীর বাংল। গল্পে হিন্দী 
ও উর শবের সুপ্রয়োগ ও সুরসিকপ্রয়োগ ছুইই লক্ষণীয় 

ভ্রমণবৃত্তাস্ত ধার। লেখেন, তাদের একদল অবশ্য যা চাক্ষুষ 
দেখেছেন, তাই নিয়েই লিখে থাকেন। কিন্ত আর একদল ভ্রমণ 
সাহিত্য-প্রণেতা আছেন, ধারা কোধাও ন! গিয়ে শুধুমাত্র কল্পন] 
থেকে বই লিখে থাকেন। স্বামীজী এ জাতীয় একজন ভ্রমণবিশারদ 
লেখকের কাল্পনিক নাম দিয়েছেন 'শ্যামাচরণ' । এই শ্যামাচরণকে 

উপলক্ষ করে স্বামীজীর ব্যঙ্গ ও আনন্দদ্ষ্টির ( হিউমারের ) মিলিত 
সষ্টি-_কীহ! কাশী, কাহ। কাশ্মীর, কাহা! খোরাসান গুজরাত' আজন্ম 
ঘুরছি। কত পাহাড়, নদ নদী, গিরি নির্ঝর, উপত্যকা অধিত্যকা, 
চিরনীহারমগ্ডিত মেঘমেখলিত পর্বতশিখর, উত্তঙ্গতরঙ্গভঙ্গ কল্লোলশালী 
বারিনিধি দেখলুম, শুনলুম। ডিঙুলুম। পার হলুম । কিন্তু কেরাঞ্চি ও 
ট্রাম ঘড়ঘড়ায়িত ধূলিধূসরিত কলকাতার বড় রাস্তার ধারে_-কিংবা 
পানের পিক-বিচিত্রিত গ্যালে, টিকটিকি-ইহ্র-ছু'চো-মুখরিত একতলা 
ঘরের মধ্যে দিনের বেলা, প্রদীপ জেঞ্লে--জীবকাঠের তক্তায় বামে, 



৫১২ | - হিরন 

দেল জাঁকো টানতে টানতে কৰি শ্ামাচরণ হিমাচল, সমু, প্রাস্তর 
মরুভূমি প্রভৃতি ফেবু ছবিগুলি চিত্রিত ক'রে বাঙালীর মুখ 
উজ্জ্বল করেছেন সে দিকে লক্ষ্য করাই আমাদের ছরাশা 1”: - 

এর পরে শ্যামাচরণের ভ্রমণসীম! উল্লেখ করে স্বামীজী কাল্পনিক 
ভ্রমণবৃত্তাস্ত-লেখকদের উপর মোক্ষম একহাত নিয়েছেন_ “শ্যামাচরণ 
ছেলেবেলায় পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিলেন, যেথায় আকণ্ঠ আহার করে 
একঘটি জল খেলেই বস্--দব হজম, আবার থিদে, সেখানে শ্যামা চরণের 
প্রাতিভদৃষ্টি এই সকল বিরাট ও সুন্দর ভাব উপলব্ধি করেছে। | তবে 
একটু গোল যে, এঁ পশ্চিম বর্ধমান পর্যস্ত নাকি শুনতে পাই ৮. 

ভাষাভঙ্গীর দিক থেকে স্বামীজীর শব্দনির্বাচন ও নব নব শব- 
সংযোজন এ রচনার হাস্তরসন্থষ্টিকে কীভাবে ধ্বনিবৈচিত্রো ও ব্যঙ্- 
চিত্রে পূর্ণ করেছে তা লক্ষণীয় । হিন্দী দ্রোহা থেকে আরম্ভ করে একে 
একে স্বামীজীর দেশদেশাস্তর ভ্রমণের স্মৃত্বহ সংস্কৃত সমাসবন্ধপদের 

মন্রবঙ্কারে রূপারিত “চিরনীহারমণ্ডিত মেঘমেখলিত' অথবা 'উতু্গ- 
তরঙ্গভঙ্গ কল্লোলশালী? রূপমাধূর্য যেমন একদিকে, তেমনি আর এক 

দিকে নিতান্ত ঘরোয়া ক্রিয়াপদে “দেখলুম, শুনলুম, ডিঙুলুম' ব্যবহারে 
লঘ্বু গুরুর অভাবিত সংযোগে হাস্যরসের সহজাত উৎসারণ। তারপরের 
পঙ্ক্তিটিতেই সমাসবদ্ধ পদ্দের অভিনব উপস্থাপনা-_“কেরাঞ্চি-ট্রাম- 
ঘড়ঘড়ায়িত', “পানের পিক-বিচিত্রিত গ্যাল" 'টিকটিকি-ইছ্র-ছু'চো- 
মুখরিত'__সে যুগের কলকাতার এই বিশেষণমালায় আপাত-গাভীর্বের 
আবরণে কলকাতার ব্লিন্নতা যেমন পরিস্ফুট তেমনি ঘরে শুর্ধের আলো 
পৌছায় ন! বলে দিনের বেলায় যাকে বাতি জেলে লিখতে হয় সেই 
শ্বামাচরণের পরিবেশটিও ব্যঙ্গচিত্রশিল্পীর দক্ষতায় উপস্থাপিত। এ 
হেন শ্যামাচরণ এ অন্ধকার ঘরে বসেই কল্পনার বিশ্বভ্রমণ সেরে ফেলেন; 
যদিও তার আসল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পশ্চিমে বর্ধমান পর্যস্ত। এই 
শেষ মন্তব্যটি আপাতনিন্ীহ হলেও এর বিদ্ধ করার এবং অষ্রহাস্ত- 
মুখরিত করার ক্ষমতা অসাধারণ ! হিমালয়, দমুজর, প্রান্তর, মরুভূমির 
পরেই একেবারে 'বর্ধমান পর্যস্ত' সীমানির্দেশে কল্পনার : উদীয়মান 
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বিমান মুখ হুমড়ি খেয়ে শ্যামাচরণের ভ্রমণবৃত্তান্তের আসল স্বরূপ 
উদ্ঘাটন করে দিয়েছে । 

বাংলাসাহিত্যে সৌন্দর্ধরস ও ভক্তিরসের অপূর্ব সম্মেলনের 
অন্যতম উদাহরণ 'পরিব্রাজকে' হৃধীকেশের গঙ্গা-বর্ণনা । সে বর্ণনার 
তণ্ময়তার পাশাপাশিই গঙ্গাজল নিয়ে স্বামীজীর রঙ্গ-রসিকতা ! 
বেলুড় মঠ থেকে মাত্রাজ আশ্রমের জন্য গঙ্গাজল পাঠানো হয়েছিল 
একটি বড়ো জাতীয় পাত্রে। সেটিকে অবলম্বন করেই স্বামীজীর বুদ্ধিদীপ্ত 
সরস বাচনভঙ্গীর সানন্দ প্রকাশ--“তু-ভায়া বালব্রহ্গচারী 'জ্বলন্নিৰ 

ব্রহ্মময়েন তেজসা'; ছিলেন 'নমে ব্রহ্মণে” হয়েছেন নমো নারায়ণায়' 
(বাপ, রক্ষা আছে! ), তাই বুঝি ভায়ার হস্তে ব্রহ্মার কমগুলু ছেড়ে 
মায়ের বদ্নায় প্রবেশ |” 

ছোট্ট বর্ণনাটির রসিকতার আড়ালে গুরুত্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দজীর 
প্রতি কী অপরিসীম শ্রদ্ধা! স্বামীজী প্রকাশ করেছেন, এবং সে প্রকাশও 
কী অপূর্ব রঙ্গব্যঙ্গের মাধ্যমেই করেছেন-__-ত। এখানে দেখবার মতো। 

ব্রাহ্মণবংশজাত স্বামী তুরীয়ানন্দ একদ। ব্রাহ্মণ বলে প্রণম্য ছিলেন, 
এখন সন্ন্যাসী বলে প্রণম্য | 'নমে। নারায়ণায়? সন্গ্যাসীদের পারস্পরিক 

অভিনন্দনের সন্বোধন। আকুমার ব্রহ্মচর্ষে প্রতিষ্ঠিত তুরীয়ানন্দজীর 
মুখমণ্ডলের দীপ্তির উপমা স্বামীজী 'কুমারসম্ভবে'র ব্রহ্মচারী যতিবেশে 
শিবের বর্ণন। থেকে আহরণ করেছেন-__ব্রদ্মোপলব্ধির তেজদীপ্ত জ্বলস্ত 

অগ্নি সদৃশ মুক্তি! শ্রেষ্ঠ হাস্তরস কেমন করে মহৎকে মহত্তর করে 
তোলে ভার অসামান্য উদাহরণ এই বর্ণনাটি। “বাপ, রক্ষা আছে !? 
কথাট্কুর মধ্যে প্রায় সমবয়সী সতীর্থদের মধ্যে রঙ্গরসের আভাস ! 

এর পরে গঙ্গাজল নিয়ে আর এক দফা! কৌতুকহাস্ত-_“থানিক 
রাত্রে উঠে দেখি মায়ের সেই বৃহৎ বদনাকার কমগ্লুর মধ্যে অবস্থানটা 
অসহা হয়ে উঠেছে। সেট! ভেদ করে মা বেরুবার চেষ্টা! করছেন । 

ভাবলুম সর্বনাশ । এইখানেই যদি হিমাচলভেদ, এরাবত ভাসান, 
জহচুর কুটারভাঙ্ত প্রভৃতি পর্যাভিনয়্ হয় তো-_গ্রেছি। স্তব স্ততি 
অনেক করলুম, মাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম--ম1 ! একটু থাক, কাল 
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মাক্্াজে নেমে যা করবার হয় ক'রো, সে দেশে হস্তী অপেক্ষাও 

স্মবুদ্ধি অনেক আছেন, সকলেরই প্রায় জহুর কুটার। আর এ 
বে চকচকে কামানো টিকিওয়ালা মাথাগুলি, ওগুলি সব প্রায় 
শিলাখণ্ডে তৈয়ারী, হিমাচল তো ওর কাছে মাখম। যত পারে৷ 
ভেঙো, এখন একটু অপেক্ষা কর। উহু, মা কি শোনে!” 

মাদ্রাজের সেই সব ব্রাহ্মণ্য এতিহো অবিচল আস্থাশীল পণ্তিত- 
মণ্ডলীর আকৃতি প্রকৃতি নিয়ে এই কৌতুক-কটাক্ষ বিশেষভাবে 
উপভোগ্য এই জন্য যে, তাদের মেধা ও মনীষার প্রতি স্বামীজীর বন্ধ 
আস্তরিক এবং এই আস্তরিকতার জন্তই তার ওই সব ব্যঙ্গ এই 
অনড় অচল সংস্কারাচ্ছন্নতার প্রতি যত তীব্রই হোক না, শেষ অবধি 
নির্মল কৌতুকহাস্তেই তার যথার্থ পরিণাম ! 

গঙ্গার এরাবত ভাসানোর সঙ্গে “হস্তী অপেক্ষা সুপ বুদ্ধি? 
পণ্ডিতের দল, অচল সংস্কারে আবদ্ধ ব্রাক্গণসমাজ ( হিমাচল তো ওর 
কাছে মাখম ) প্রভৃতি মন্তব্যের মধ্যে হাস্তরসের খেয়ালী কল্পনার 

বিস্তার ও গঙ্গাবতরণ কাহিনীর সুক্ষ অস্তঃসংযোগ স্বামীজীর হাস্তরসকে 
ছার কলোচ্ছ্াসে মুখরিত করে চলেছে । 

কিন্তু এ সব কথায় ম1 গঙ্গ! থামতে চাইলেন না । তখন স্বামীজী 
লালবেগের চেলাদের১, ছোক়্াছু মির ভয় দেখালেন । ম! তাতেও কিছু 
শোনেন না। তখন স্বামীজী ভয় দেখালেন-_তোমায় এক্ষণি 
বাপের বাড়ী পাঠাবো; এ যে ঘরটি দেখছ। ওর মধ্যে বন্ধ করে 
দিলেই তুমি বাপের বাড়ীর দশা পাবে। আর তোমার ডাক হাক 
বন্ধ হয়ে যাবে । জমে একথানি পাথর হয়ে থাকতে হবে ।?২ 

এই কৌতুকশাসনের পর-_“তখন বেটা শাস্ত হয়। অবশ্য কোনো 
উপায়ে স্বামীজী বদ্নাটিকে এমন অবস্থায় রেখেছিলেন, যাতে আর 
জল বেরুতে পারে নি। 

১ জাহাজের মেখরদের | 

২ ০01 50886 বা ঠাগ্ডাই ঘরে রাখলে জল আর বেরুতে পারবে না, 
করধ হ'য়ে যাবে-এইটিই মনে হয় বক্তবা : 
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কিন্তু ঘটনাটি উপলক্ষ করে স্বামীজীর ব্যঙ্গ একটি ছোট্ট মন্তব্যের 
শাণিত ঝলকে দেখ! দিয়েছে-_“বলি শুধু দেবতা কেন। মানুষেরও 
এ দশা-ভক্ত পেলেই-_ঘাড়ে চড়ে বসেন।” সতর্ক না থাকলে: 
সকলেই অন্ঠায় স্থযোগ নিতে চায় ! 

ভাবতন্ময় বর্ণনার পরেই সকৌতুক মন্তব্যের সংস্থাপনে হাস্যরসের 
বিশেষ সার্থকতা সাধিত হতে পারে। এ-জাতীয় উদাহরণ 'পরিব্রাজকে' 
অজন্র। সমুদ্র বর্ণনার শবাাম্বৃধি (স্বামীজীর কবিদৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
প্রকাশ )১ পার হয়ে 'সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ইংরেজদের সগর্ব 
পদচারণের বর্ণনার মাঝখানে হঠাৎ স্ত্ীপুরুষের সমবেত কণ্ঠে__“রুল 
ব্রিটানিয়। রুল দি ওয়েভস্*২ মহাগীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল ! 
চমকিয় চাহিয়! দেখি-__ 

জাহাজ বেজায় ছুলছে, আর তু-ভায়! ছুহাত দিয়ে মাথাটি ধরে 

অন্পপ্রাশনের অন্নের পুনরাবিষ্কার চেষ্টায় আছেন ।” 
ইংরেজদের মহিমাঁ-বর্ণনায় স্বামীজী সাধুভাষায় যে ভাবে বাক্য- 

রচনা করেছেন, তার গান্ভীর্য হঠাৎ তুরীয়ানন্দজীর অন্পপ্রাশনের অঙ্গ 
আবিষ্কারের চেষ্টার দ্বারা একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। ইংরেজ 
মহিমাবর্ণনায় সাধুভাষার ছন্নগান্তীর্য অনেকসময় ব্বামীজী নির্মম ব্যলের 
প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন-_বর্তমান ভারতে? তার নিদর্শন আমরা 
দেখেছি! এখানে সচেতনভাবে ব্যঙ্গ না থাকলেও গুরুগস্ভীর বিষয় 
থেকে হঠাৎ লঘু বর্ণনায় প্রয়াণ হান্তরসের নিজন্ব সার্থকতার দিক 
থেকে বিশেষভাবে লক্ষণীয় 

১ পকি সুন্দর! সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীলজল তরঙগাপ্লিত, 
ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচ্চে। পেছনে আমাদের গঙ্গাজল, সেই 
বিভূতিভূষণা, সেই "ক্স ।ফেনসিতা৷ জট। পশ্ডপতে: | সে জল অপেক্ষাকৃত স্থির । 
সামনে মধ্যবতী রেখা । জাহাজ একবার সারদা জলের, একবার কালে। জলের 
উপর উঠছে। এ সাদা জর শেষ হয়ে গেন। এবার খালি নীলামু, সামনে 
পিছনে আশে পাশে খালি নীল নীল নীল জঙ্, খালি তয়ঙভঙ্গ। ৪০৪ 
নীলকান্ত অঙ্গ-সআড।| নীল পট্টবাস-পরিধান।” | 

২ ইংল্যাণ্ডের জাতীয়-মর্শিত। 
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এরপরে তু-ভায়াকে নিয়ে স্বামীজীর আর একটি উচ্চাজের 
রসিকতা । “যে ছদিন জাহাজ গঙ্গার মধ্যে ছিল, তু-ভায়া 'উদ্বোধন'- 
সম্পাদকের গুপ্ত উপদেশের ফলে বর্তমান ভারত; প্রবন্ধ শীজ শেষ 

করবার জন্য দিক ক'রে তুলতেন। আজ আমিও সুযোগ পেকে; 
জিজ্ঞাসা করলুম, “ভায়া, বর্তমান ভারতের অবস্থা কিরূপ ? ভায়া 
একবার সেকেণ্ড ক্লাশের দিকে চেয়ে, একবার নিজের দিকে চেয়ে, 

দীর্ঘশ্বীস ছেড়ে জবাব দিলেন, “বড়ই শোচনীয়, বেজায় চীযু 

বাচ্ছে!? 

সেকেগু ক্লাশে আর ছুটি বাঙালী ছেলের অবস্থাও লগ 
শোচনীয় হয়ে পড়েছিল ! 

বর্তমান ভারত" তখন কিস্তিতে কিস্তিতে 'উদ্বোধনে? প্রকাশিত 
হচ্ছে। “সম্পাদক স্বামী ত্রিগ্চণাতীতানন্দ সেই লেখাটি শেষ করার, 
জন্য তুরীয়ানন্দজীকে বলে দিয়েছিলেন; স্বামীজীকে তিনি যেন মাঝে 

মাঝেই মনে করিয়ে দেন। সমুদ্রগীড়ায় কাতর তুরীয়ানন্নজীকে 
স্বামীজী বর্তমান ভারতের অবস্থা জিড্ঞাসা করে চমৎকার শ্লেষের 
সাহায্যে লেখার জন্য গীড়াপীড়ির শোধ নিয়েছেন। 

গঙ্গার চড়! প্রসঙ্গে ন্বামীজীর লঘু আলোচনাভঙ্গী, আমাদের 

মনেই করতে দেয় না যে ভৌগোলিক নানা বিষয়ে কী দক্ষতা 
থাকলে তবে ও-ধরনের লেখা সম্ভব। গঙ্গার চড়ার মধ্যে দামোদর, 
রূপনারায়ণের 'মুখ' “জেমস আর মেরী চড়ার সর্বনাশা কীতিকাহিনী 
প্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখেছেন__“দামোদর এখন সীওতালি গাঁয়ে 

তত রাজি নন, জাহাজ স্টামার প্রভৃতি চাটনি রকমে নিচ্ছেন।, 

১৮৭৭ খৃঃ অন্দে “কাউন্টি অফ ষ্টারলিং” নামক এক জাহাজ ১৪৪৪ টন 

গম বোঝাই নিয়ে যাচ্ছিল! এ বিকট চড়ায় ঘেমন লাগ! আর তার, 

১ “আর এক রিপোর্টে পাওয়া যায় যে, ১৭৩৪ খৃঃ অষের ৪ই অক্টোবর- 

বৃহস্পতিবার ছুণখুত্নবেলায় ভাটার সময় গঙ্গা একদম শুকিয়ে গেলেন। ঠিক 
বারবেলাক্ন এইটে ঘটলে কি হ'ত, তোমরাই বিচার কর-_ গলা বোধহয় আক, 

।ফিরতেন না।” 
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আট মিনিটের মধ্যেই “খোঁজ খবর নাহি পাই ।*"ধন্য মা তোমার 
মুখ! আমরা যে ভালয় ভালয় পেরিয়ে এসেছি। প্রণাম করি ।”১ 

নৌক। ও জাহাজের ক্রমবিবর্তন বর্ণনায়ও স্বামীজীর এই সরস ও 
লঘ্বু আনন্দময় ভঙ্গী তার বন্থদর্শী অভিজ্ঞতার সাবলীল প্রকাশে পাঠক- 
চিত্তকে সহযাত্রী করে আপন অজান্তে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মণিমাণিক্যে 

পুর্ণ করে দেয়। জাহাজের ক্রমবিবর্তনে স্বামীজীর সময়কার যুদ্ধ- 

জাহাজ-প্রনঙ্গে একটি মন্তব্-_-“এখন জাহাজথানি ইস্পাতের গ্ভাল- 
ওয়ালা কেল্লা, আর তোপগুলি ঘমের ছোট ভাই। এক গোলার ঘায়ে, 
যত বড় জাহাজই হোক না ফেটে ফুটে, চৌ-চাকলা৷ ! তবে এই 'লুয়ার 
বাসর ঘর" যা লখিন্দরের বাব! স্বপ্নেও ভাবেন নি, এবং ঘা সাতালি 

পর্বতের উপর ন৷ দাড়িয়ে সত্তর হাজার পাহাড়ে ঢেউয়ের মাথায় 
নেচে নেচে বেড়ায়, ইনিও রপিভো'র ভয়ে অস্থির। তিনি হচ্ছেন 

১ এই বিপন্দ থেকে উদ্ধারের কামনায় স্বামীজীকে তুরীয়ানন্দজী 
বলেছিলেন, “মশায় ! পাটা মান! উচিত মাকে”। ম্বামীজীও বললেন, “তথাস্ব, 
একদিন কেন ভায়া, প্রত্যহ।” পরদিন “তু-ভায়! আবার জিজ্ঞেস করলেন, 
“মশায়, তার কি হল ? সেদিন আর জবাব দিলুম না। তার পরদিন আবার 

“জিজ্ঞাসা করতেই খাবার সময় তু-ভায়াকে দেখিয়ে দিলুম, পাটা মানার দৌড়ট। 
কতদূর চলছে। ভায়া! কিছু বিশ্মিত হয়ে বললেন, “ও তে! আপনি খাচ্চেন।, 
তখন অনেক যত্ব ক'রে বোঝাতে হ'ল যে-কোন গঙ্গাহীন দেশে নাকি 
কলকেতার এক ছেলে শ্বশ্তরবাড়ী যায়; সেখানে খাবার সময় চারিদিকে ঢাকঢোল 

হাজির; আর শীশুড়ীর বেজায় জেন্ব, “আগে একটু ছুধ খাঁও। জামাই 
ঠাঁওরালে, বুঝি দেশাচার । ছুধের বাটিতে যেই চুমৃক দবওয়1-_-অমনি চারিদিকে 
ঢাকটোল বেজে ওঠা। তখন তার শাশুড়ী আনন্দাশ্র পরিপ্র,তা হয়ে মাথায় 
হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললে, “বাবা! তুমি আজ পুত্রের কাজ করলে। 
এই তোমার পেটে গঙ্গাজল আছে, আর দুধের মধ্যে ছিল তোমার শ্বশুয়ের অস্থি 
গুঁড়া করা, শ্বশুর গঙ্গা! পেলেন।” দতএব হে ভাই! আমি কলকেতার 
াঙ্ছয এবং জাহাজে পাঁটার ছড়াছড়ি, ক্রমাগত যা গঙ্গায় পাট] চড়ছে। তুমি 
কিছুমান চিন্তিত হয়ে! ন।। ভায়! যে গল্ভীরপ্রক্কৃতি, বক্তৃতাটা৷ কোথায় 
গাড়াল--বোবঝা। গেল না।” 
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কতকটা চুরুটের চেহার! একটি নল; তাকে তাগ করে ছেড়ে দিলে 
তিনি জলের মধ্যে মাছের মতে! ডুবে চলে 'যান। তারপর যেখানে 

লাগবার, সেখানে যেই ধাক্কা লাগল, অমনি তার মধ্যের রাশীকৃত 

মহবিস্তারশীল পদার্থ সকলের বিকট আওয়াজ ও বিস্ফোরণ, সঙ্গে সঙ্গে 
যে জাহাজের নীচে এই কীন্তিটা হল, তার 'পুনর্মুষিকো ভব অর্থাৎ 
লৌহত্বে ও কাঠকুঠত্বে কতক এবং বাকীটা ধূমত্বে ও অগ্নিত্বে 
পরিণমন !” 

লখিন্দরের জন্য চাদসদাগরের নিমিত লোহার বাসর ঘরের সঙ 

যুদ্ধ জাহাজের তুলন! এবং যুদ্ধকালে এ জাহাজের পরিণতি_এ ছয়ে 
বর্ণনাতেই স্বামীজীর ভাষাবৈচিত্র্য এবং রসবৈদগ্ধ্য পাঠকচিত্বকে সানন্দ 

কৌতুকে পূর্ণ করে। ভাষাগত প্রয়োগবৈচিত্র্যে স্বামীজীর হাস্যরস- 
সিদ্ধির আর একটি উদ্দাহরণ আধুনিক যন্ত্রযুগের অতিরিক্ত বিশেষকার্ষে 
আবদ্ধ হয়ে পড়ার কুফল প্রসঙ্গে মেলে-_মেল। কলকক্জ! মানুষের 

বুদ্ধিন্দ্ধি__লোপাপত্তি করে জড়পিগু তৈয়ার করে। কারখানায় 
লোকগুলো দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর, 
সেই একঘেয়ে কাজই কচ্ছে--এক এক দলে এক একট! জিনিসের 
এক টুকরোই গড়ছে। পিনের মাথাই গড়ছে, স্থৃতোর জোড়াই দিচ্ছে, 

তাতের সঙ্গে এগু-পেছুই কচ্চে আজন্ম। ফল-_এ কাজটিও 

খোয়ানো, আর তার মরণ--খেতেই পায় না। জড়ের মত একঘেয়ে 
কাজ করতে করতে জড়বৎ হয়ে যায়। স্কুলমাস্টারি কেরানিগিরি 
করে এজন্য হস্তিমূর্থ জড়পিও তৈয়ার হয়!” 

যে সব কাজে বুদ্ধিবৃত্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে; সেইসব কাজের প্রতি 
স্বামীজীর বীতস্পৃহা প্রকাশের কৌতুকময় ভঙ্গীটি এখানে অপূর্ব 
সরসতান্স প্রকাশিত । 

সেরা হাস্তরসিকের নিজেকে নিয়ে রঙ্গ বা ব্যঙ্গের ক্ষমতা কতখানি 

হতে পারে তার একটি উদাহরণ মেলে সেকালে প্রচলিত একটি 

, জাহাজী আইনের বিশ্লেষণে । তখন একটি আইন ছিল যে কোনো 
 কককাঙ্গ ( ভারতীয় ) এমিগ্রান্ট অফিসারের সার্টিফিকেট ছাড়া জাহাজে 
১, 
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উঠতে পারবে না । পাছে এদেশের লোককে বাইরে বিক্রি করা ঝা 
ইচ্ছের বিরুদ্ধে কুলী কর! হয়, সেইজন্য এই ব্যবস্থা । এসময় প্লেগের 
ভয়ে আইনটি সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি ভদ্রলোকজাতীয় 
কৃষ্ণাঙ্গদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়েছিল। এই আইন নিয়ে স্বামীজীর 
মন্তব্--“এই আইন এতদিন ভদ্রলোকের বিদেশ যাওয়ার পক্ষে নীরব 
ছিল, এক্ষণে প্লেগের ভয়ে জেগে উঠেছে ; অর্থাৎ যে কেউ নেটিভ?, 
বাইরে যাচ্চে, তা যেন সরকার টের পান। তবে আমরা দেশে শুনি, 
আমাদের ভেতর অমুক ভদ্র জাত, অমুক ছোট জাত; সরকারের 
কাছে সব “নেটিভ'। মহারাজা, রাজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূত্র, সৰ 
এক জাত-_নেটিভ'। কুলীর আইন, কুলীর যে পরীক্ষা, তা সকল 

'নেটিভে'র জন্য-_ধন্য ইংরেজ সরকার! এক ক্ষণের জন্যও তোমার 

কৃপায় সব “নেটিভে'র সঙ্গে সত্ব বোধ করলেম।” এই অংশটুকু অবধি 
স্বামীজীর ঈষৎ ব্যঙ্গ 'নেটিভ' কথাটিকে অবলম্বন করে। তারপরেই 

নিজেকে নিয়ে তীব্রতম ব্যঙ্গ_-“বিশেষ, কায়স্থকুলে এ শরীরের পয়দ। 
হওয়াতে আমি তো! চোরের দায়ে ধর! পড়েছি।” 

শোন। যায়, সেকালের পত্রপত্রিকায় কায়স্থশরীরে স্বামীজী 

সন্ন্যাস গ্রহণ সিদ্ধ কিন এ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল ! 

নিজের সম্বন্ধে সেই নির্ধোধ অবজ্ঞার প্রচেষ্টাকে অবলম্বন করেই 

স্বামীজীর এ ব্যঙ্গ ; -নিজের অসম্মমনকেও অনায়াসে হাস্রসে পরিণত 

করা! আর তার পরেই তথাকথিত ব্রাহ্মণত্বের ধ্বজাধারীদের বিরুদ্ধে 

ার ্বভাবসিদ্ধ 'ব্যঙ্গের লাঠি'-প্রয়োগ__“এখন সকল জাতির মুখে 

শুনছি, তারা নাকি পাক আর্ধ ! তবে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ 

আছে,__কেউ চার পো আর্ধ, কেউ এক ছটাক কম, কেউ আধ কীচ্চা ! 

তবে মনকলেই আমাদের পোড়া জাতের চেয়ে বড়, এতে একবাক্য !? 

সেকালে যুরোপীয় ভাষাতাত্বিকদের কল্যাণে যে আর্ধত্ের দাবী দে 

দেশে দেখ! দিয়েছিল, ( বিশেষতঃ জার্মানদের “আর্যতন্ব্” কী ভয়াবহ 

১280৮০--দেশবাসী । ইংরেজ আমলে নেটিভ বলতে অবজার্থে 

ভারতবানীকে বোঝাতো। 



৫২৬ বিবেক্কানন্দ ও বাংলাসাহ্ত 

পরিণতি নিয়ে পরবর্তীকালে মারণধজ্ঞ সৃষ্টি করেছিল, সেকথ। 
স্মরণীয় ) আর তার ফলে আর্ধদের ভারতে উপনিবেশস্থাপনের ঘে 
কাল্পনিক তত্ব এদেশের নৃতাত্বিকেরাও অন্ধের মতো অনুসরণ করে 
এসেছেন, সেকথা মনে ন্বেখেই স্বামীজীর ব্যঙ্গ ও বিদ্রপ এখানে 

একত্রে মিশ্রিত! শ্বেতাঙ্গের। আসলে আর্ধ-_এই তত্বে বিশ্বাসী 

একালের উন্নাসিকতম নীরদ চৌধুরীর সাহেবিয়ান। (তার 0007020 
০ 01:05 বইখানি--ম্বামীজীর কাছে অপূর্ব হাস্যরসের উদাহরণ 

হিসাবে নিশ্চয় স্বীকৃত হ'তে। ) দেখলে সেকালের--“পাকা আধ"্দের 

ধরণধারণ অনেকট। বোঝা যায়! | 

স্বামীজীর ভাষায়__“আর শুনি, ওরা আর ইংরেজর! নাকি এক 

জাত, মাসতুতে! ভাই ; খর! কাল! আদর্ী নন। এদেশে দয়া করে 
এসেছেন । ইংরেজের মতো ।” এখানে “ওরা” অর্থে সেকালের হঠাৎ 
গজিয়ে ওঠ! বামনাইয়ের প্রবক্তার! ! আর্দের আবির্ভাব যদি যুরোপ 
থেকে হয়ে থাকে, তাহলে এই বামুনদের পূর্বপুরুষের! সাহেবদেরই 
জ্ঞাতিভাই। সেই কথা মনে রেখে স্বামীজীর তীব্র বিদ্রপ-_-“আর 
বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, মৃক্িপূজা, সতীদাহ, জেনান! পরদ1 ইত্যাদি 

ইত্যাদি-_-ওসব এসব কায়েত ফায়েতের বাপ-দাদা করেছে । আর 
ওঁদের ধর্মটা ঠিক ইংরেজদের ধর্মের মতো । ওদের বাপ-দাদা ঠিক 

ইংরেজদের মতো ছিল, কেবল রোদ্দ,রে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কালে! 
হয়ে গেল!” 

আক্রমণের ধরন দেখে মনে হয় শুধু সেকালের হি'ছুয়ানি নয়, 

তথাকথিত ব্রাহ্মদের উদ্দেশেও এখানে নির্মম ভতসনা । ইংরেজরাজ 
জাতিবর্ণ নিখিশেষে সকলকে 'নেটিভ' করে দিয়ে এক আইনের 

আওতায় এনে ফেলেছিলেন । এজন্য ইংরেজ সরকারকে ধন্যবাদ 

জানিয়ে স্বামীজী লিখছেন-__“থগ্যা ইংরেজরাজ ! তোমার ধনে-পুত্রে 
লক্্মীলাভ তো হয়েছে, আরও হোক, আরও হোক ।..'দিশি সাহেবিত্ব 
পুভিয়েছিল আর কি, ভোগা দিয়েছিল আর কি। দিশি কাপড় 
ছাড়লেই, দিশি ধর্ম ছাড়লেই, দিশি চালচলন ছাড়লেই ইংরেজ রাজ। 



বিবেকানন্্-সাহিত্যে হাস্তরস €২১ 

মাথায় করে নাকি নাচবে শুনেছিলুম, করতেও যাই আর কি, এমন 
সময় গোর! পায়ের সবুউ লাখির হুড়োহুড়ি, চাবুকের সপাসপ ! পালা 
প্রালা, সাহেবিতে কাজ নেই । নেটিভ কব্লা। সাধ করে শিখেছি 
সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত।” 

স্বামীজীর এই বক্তব্য “বর্তমান ভারতে' অন্যভাবে দেখা দিয়েছে । 

ইংরেজশাসনাধীন ভারতবর্ষের মানুষ সকলেই দাসত্ব করতে করতে 

'শূর্র' হয়ে গেছে, এদেশে আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অহংকার শোভ। 
পায় না। ( বর্তমান ভারত--শুত্র জাগরণ' অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদ 
্রষ্টব্য । ) ইংরেজের বুটের তলায় সব জাতি ও বর্ণের গরিমা লমান 
হয়ে গেছে। ভেবে দেখলে ইংরেজ শাসনের সব চেয়ে বড়ো ক্ষতি 
ভারতবাসীর মধ্যে এই দাসমস্ুলভ মনোভাব-সঞ্চারে | স্বাধীনত। লাভ 
করেও আজ অবধি আমাদের জনসমাজের শৃঙ্খলাহীনতা৷ লক্ষ্য করলে 
এই দাসমুলভ মনোবৃত্তির এতিহা বুঝতে পারা যায়। আত্মনির্ভর; 
দায়িত্বসম্পন্ন ও পরস্পর গ্রীতিপূর্ণ আস্তরিকতায় ভরপুর জনসমাজ গড়ে 
তুলতে হ'লে সাগ্রে প্রয়োজন এই দাসম্থুলভ মনোবৃত্তি পরিহার 
কর।। তা না! হলে সমাজতন্ত্রের বুলি আউড়ে দেশবাসীর চেতন! 
ফেরানে। অসম্ভব পরিকল্পনা । বিশেষভাবে স্মরণীয়, তথাকথিত 

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি আজ একদলীয় একনায়কতন্ত্রেরে বলি। 

কোনে! ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের অন্ধ আনুগত্য বরণ কর! আত্মিক 
দাসত্বেরই ভয়াবহ পরিণাম । 

বিষয়বন্ত হিসাবে ভারতীয় জাতিভেদের সঙ্গে আমেরিকার সাদ! 
কালো-ভেদের তুলন! ভালোভাবেই চলে। ম্বামীজীর মাফিনী 
অভিন্ঞতাম্ম এই গায়ের রঙের জন্য লাঞ্ছনা ভোগের সকৌতুক বিবরণ 

চমৎকার ফুটেছে ।১ সেলুনে বা রেস্টুরেন্টে প্রত্যাখ্যাত হয়ে স্বামীজীর 
_মাফিন মুলুক'কে দেশের মত ভালে! লাগতে লাগলো । এরপরে 
স্বামীজীর ব্যঙ্গের লাঠি-_“যাক পাপ কাল! আর ধলা, আর এই 
নেটিভের মধ্যে উনি পাঁচ পো আর্ধ রক্ত উনি চার পো? উনি দেড় 

১ এ বইয়ের পৃঃ ৫৭ জষ্টব্য। 



৫২২ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

ছটাক কম; ইনি আধ ছটাক, আধ কীচ্চা বেশী ইত্যাদি-_বলে "ছু'চোর 

গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চোদ্দ সিকে। দাসজাতিতে পরিণত 
ভারতবাসীর আর্ধামি নিয়ে অহমিকাকে এর চেয়ে নির্মম ব্যঙ্গ খুব 

কমই করা হয়েছে ।১ 

তারপরেই স্বামীজীর গন্পচ্ছলে ব্যঙ্গ__“একটা ডোম বলত, 

“আমাদের চেয়ে বড় জাত কি আর ছুনিয়ায় আছে? আমর! হচ্ছি 
ডম্ম্ম।" কিন্ত মজাটি দেখেছ? জাতের বেশী বিটলেমিগুলো-_ 
যেখানে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল? সেইথানে ! 

জাতিভেদের শিকড় যে কেবল বামুনদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
(শরতচন্দ্রের “বামুনের মেয়ে এই জাতিভেদ প্রথার ঘ্বণ্যতম কুফল 
কৌলীন্প্রথার বিয়োগাস্ত কাহিনী ) তা নয়। তথাকথিত শুত্রবর্ণের 
মধ্যেও অজস্র জাতিভেদ আছে । মুসলমানদের মধ্যেও কিছু পরিমাণে 

জীতিভেদ রয়েছে । তবে হিন্দু সমাজব্যবস্থার মতো! জন্মগত কারণে 

মানুষের হীনতাকে চিরস্থায়ী করে রাখার অপচেষ্টা আর কোনে! 
সমাজে নেই। সেকথা মনে রেখে স্বামীজী ভোমের জাতি নিয়ে 

অহস্কারকে এখানে ব্যঙ্গের উপাদানে পরিণত করেছেন। অপরপক্ষে 

তার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করলে বুঝা যায়, তিনি এই ডোম, 
চাড়াল। মুচি, মেথর প্রভৃতি তথাকধিত হীনবর্ণের সাধারণ মানুষের মধ্য 

থেকেই ভবিষ্যৎ ভারতের অভ্যুদয় প্রত্যক্ষ করতেন। 
যে জাহাজে স্বামীজী আমেরিকা! যাচ্ছিলেন, তার মাঝি মাল্লাদের 

মধ্যে অনেকেই পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান । এদের কর্মদক্ষতা ও আত্মপ্রত্যয় 
স্বামীজীকে মুগ্ধ করেছিল। এদের প্রসঙ্গেই “পরিত্রাজক' গ্রন্থে 
স্বামীজীর বিখ্যাত ভবিত্যদৃষ্টির বাণী-__“নৃতন ভারত বেরুক।” 

আমাদের উচ্চবর্ণের উচ্চশিক্ষিত সমাজের যুগ যে বিগতপ্রায় সে 

কথা! মনে রেখে স্বামীজী লিখেছেন-_“আর্ষ বাবাগণের জশীকই কর, 
প্রাচীন ভারতের গৌরবঘোষণা দিনরাতই কর; আর যতই কেন 

১ ন্মরণীয় রবীন্দ্রনাথ__“মোক্ষমূলর বলেছে আর্য 
তাই গুনে সব ছেড়েছি কার্য।” 



বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাক্তরন ৫২৩ 

তোমরা “ডম্ম্ম্ঃ বলে ডক্ষই কর; তোমর। উচ্চবর্ণের1-কি বেঁচে আছ ?” 
ভারতের পরশ্রমজীবী উচ্চবর্ণের দলের প্রতি স্বামীজীর ধিক্কার এখানে 

কী বিদগ্ধ ব্যঙ্গে প্রকাশিত ত৷ বিশ্লেষণযোগ্য ৷ 

একদা অস্পুশ্ঠযদের বলা হতো! “চলমান শ্মশান।” স্বামীজী 
লিখছেন, আজ চলমান শ্মশান বলতে অতীতসর্বস্ব হয়ে যারা! বেঁচে 

আছে সেই ব্রাহ্গণার্দি উচ্চবর্ণদেরই বুঝায়। এদের উদ্দেশ্য করে 
লিখছেন-_-“তোমাদের বাড়ী-ঘর-ছুয়ার মিউজিয়ম, তোমাদের আচার- 
ব্যবহার, চালচলন দেখলে বোধ হয়, যেন ঠানদিদির মুখে গল্প শুনছি। 
তোমাদের দঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিত্র 

শালিকায় ছবি দেখে এলুম। এ মায়ার সংসারে আসল প্রহেলিকা 
তোমরা-_-ভারতের উচ্চবর্ণের! 1” 

স্বামীজীর চোখে হাজার হাজার বছর ধরে যারা কেবল পূর্বপুরুষের 
শাস্ত্রের নকল করে এসেছে তারা বেচে আছে বলে মনে হলেও 
আসলে মিউজিয়মের বিষয় হিসাবেই তাদের অস্তিত্বে মূল্য । হয়তো 
চলমান মিউজিয়ম' চিত্রশালিক! নামই তাদের পক্ষে ঠিক খাটে। 
তারপরেই শঙ্করাচার্ষের “মায়া” তার প্রহেলিকাশ্থ্টির ক্ষমতা নিয়ে 
স্বামীজীর কল্পনায় দেখা দিয়েছে, যে মায়! দড়িকে সাপ, বা সাপকে 
দড়ি দেখায়। এখানে মৃতকে জীবিত দেখাচ্ছে । 

স্বামীজী যেখানে ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য দিয়ে সংস্কৃত ধাতুরূপের 
অতীত বুঝাতে লুঙ লঙ লিট একসঙ্গে বলে উচ্চবর্ণদের নির্দেশ করেন, 
তখন পাগ্ডিত্যের সঙ্গে রসিকতার এমন সোনায় সোহাগ! সম্মেলন 

সাহিত্যে চিরস্মরণীয় উদাহরণ হয়ে ওঠে__“তোমরা৷ ভূত কাল- লুঙ 
লঙ লিট সব একসঙ্গে ।-..ভবিষ্যতের তোমরা শূন্যঃ তোমরা ইত-_ 
লোপ লুপ” অতীতকাল বাচক সব কটি রূপ দিয়েও স্বামীজীর 
ব্ঙ্গের তীব্রতা কমে নি। ব্যাকরণে “ইং শব্দের অর্থ অস্থায়ী অংশ, 
বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর ইং আর থাকে না। স্বামীজীর মতে এই 

উচ্চবর্ণের আজ সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়, অতীতের বন্ত। ভবিস্তা 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শ্রেণীগত পরিণাম সম্বন্ধে এমন ব্যাকরণ ও 
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বেদাস্তসি্ধ রসিকতা আমাদের সাহিত্যে আর কোথাও পাওয়! 

কঠিন। এক রামেক্্রমুন্দর ত্রিবেদীর কোনো কোনো রচনায় এর 
তুলনা মেলে। 

কলকাত। থেকে বঙ্গোপসাগরে স্বামীজী প্রথম গেলেন মাদ্রাজ 

স্বভাবতই ভারতের দক্ষিণী সভ্যতার নান। প্রসঙ্গ দেখা দিল। 

পাক্ষিণাত্য সভ্যতার প্রতি স্বামীজীর. যেমন অগাধ শ্রদ্ধা, দক্ষিণীদের 
ধরণ-ধারণ নিয়ে তেমনি তার রঙ্গরসের উপকরণ ! উড়িস্য! আর 
গুজরাটবাসী বামুনদের বর্ণনা করতে করতে স্বামীজী সী 
রামানুজপন্থী ব্রাহ্মণের কথায় এসেছেন--“সে রামানুজী (তিলক- 
পরিব্যাপ্ত ললাটমগ্ডুল--দূর থেকে যেন ক্ষেত চৌকি দেবার জন্।কেলে 
হাড়িতে চুন মাথিয়ে পোড়া কাঠের ডগায় বসিয়েছে, সে-তিলকের 
সাগরেদ রামানন্দী তিলকের মহিম সম্বন্ধে লোকে বলে, “তিলক তিলক 

সব কোই কহে পর রামানন্দী তিলক দিখত গঙ্গা-পারসে বম 

গৌদ্বারকে খিড়ক 1” 

তিলকের কথ! সকলেই বলে, তবু রামানুজী তিলক দেখলে স্বয়ং 
যম গঙ্গাপার থেকে বাড়ীর ছুয়ার দেখেই যমরাজ পালিয়ে যান। 

এর পরেই হুতোমী ঢঙে স্বামীজীর মন্তব্-_-“( আমাদের দেশে চৈতন্য 

সম্প্রদায়ের সবাঙ্গে ছাপ দেওয়া গৌসাইকে দেখে মাতাল চিতেবাঘ 

ঠাওরেছিল-_-এ মাদ্রাজী তিলক দেখলে চিতেবাঘ গাছে চড়ে !)” 
কৌতৃকরসের এমনি সব বর্ণনায় স্বামীজী সিদ্ধহস্ত ! 

একটু পরে দেশে দেশে মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে 
লিখছেন “ইউরোপে মেয়েদের গ। দেখানেো। বড় লজ্জা; কিন্ত 
আধথানা গা আছুড় রাখতে লজ্জা নেই । আমাদের দেশে মাথাটা 
ঢাকতেই হবে, তা পরনে কাপড় থাক বা না থাক ।” 

স্বামীজীর শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলেরও অমনি মাথা-জোড়। 

রামানুজী তিলক, তার উপর খালিপায়ে তিনি জাহাজে চাপলেন। 
চাকররা বুঝি বলেছিল, স্বামীজীদের সঙ্গে থেকে আলাসিঙ্গার জাতের 
দফ1 ঘোল! হয়ে এসেছে। স্বামীজী আর একটু বসান দিয়ে লিখছেন-_ 
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তাদের পাল্লায় পড়ে “মান্্রাজীদের জাতের দফা! ঘ্বোল! কেন, থকথকিয়ে 
এসেছে।' 

প্রমনিভাবে কলকাতার শিমলে পাড়ার ছেলেছোকরাদের আড্ডার 

ভাষাকে বাংলা গণ্ঠে প্রায় হুব্ছ তুলে এনে স্বামীজী সিংহল প্রসঙ্গেও 

তার কৌতুকভঙ্গীটি অপূর্ব শিল্পগুণে বিকশিত করেছেন-_“এই সিংহ্ল, 
লঙ্কা । সিংহলপ্রসঙ্গে রামায়ণের যুদ্ধকাহিনী সিংহলীদের এঁতিহো 
নাকি অনুপস্থিত। স্বামীজী সেকথাকেও ঠাট্টা করে লিখছেন-_ -'আরে 
নাই বললে কি হবে? গৌঁসাইজী পু'থিতে লিখেছেন যে! লোকে 
যেমন শাস্ত্রে বা সস্কৃতে লেখা আছে শুনলেই ফ্ুবসত্য জ্ঞান করে, 

সিংহলীদেরও সেই ভাবে লঙ্কাবিজয়ের গল্পটিও মেনে নিতে বলা 

হয়েছে! যেন আমরা বললেই ওর! মেনে নেবে !-_-এ ধরনের মস্তব্য 
আসলে সমধ্িত হবে ন! জেনেই বলা এবং সেকথা জেনেই কৌতুক ! 

তারপর লঙ্কা" নাম নিয়ে প্লেষালঙ্কারের সাহায্যে তখনকার 

সিংহলীদের বর্ণনা- “ওর! নিজের দেশকে বলে-_সিংহল | লঙ্কা বলবে 

না, বলবে কোথেকে ? ওদের না কথায় ঝাল, না কাজে ঝাল, ন৷ 
প্রকৃতিতে ঝাল !! রাম বলো- ঘাঘরা-পরা, খোপা-বীধা, আবার 
খোঁপায় মস্ত একখান। চিরুনি দেওয়। মেয়েমানুষী চেহারা ! আবার 

রোগা রোগ! বেঁটে বেঁটে নরম নরম শরীর! এরা রাবণ কুস্তকর্ণের 
বাচ্চা? গেছি আর কি !” 

প্রা আশি বছর আগের এ বর্ণনার সঙ্গে আজকের 'ঝ্রীলঙ্কা? বা 

সিংহলবাসীদের মেলানো! যাবে না ঠিকই । কিন্তু বর্ণনাটির সরসতা 
ও ভঙ্গিমা বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসের সার্থক প্রকাশ । এর পরেই 
সিংহলীদের বাঙলাদেশ থেকে উৎপতি প্রসঙ্গ নিয়ে স্বামীজীর রঙ্গরস 

--“বলে--বাগলাদেশ থেকে এসেছিল--ত! ভালই করেছিল। এ 
যে একদল দেশে উঠেছে, মেয়েমাসুষের মত বেশভৃষা। নরম নরম বুলি 
কাটেন, একে বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা 
কইতে পারেন না, আর বিরহের হালাক্স 'হাসান হোসেন' করেন--_ 
ওরা কেন যাক না বাপু সিলোনে।? 
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এ বর্ণনাটি অনেকের মনেই রবীন্দ্রনাথ এবং তার অন্ুকরণকারীদের 
কথা জাগিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এমন মনে হলেও এ ধারণা 
যুক্তিসম্মত নয় বলেই আমাদের ধারণা । প্রথমত ব্বামীজী যে সময় 
লিখছেন, তখন রবীন্দ্রনাথের অনুসরণকারী এমন কোনো! দল ছিল 
কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথের চলনে বলনে কমনীয়তার সঙ্গে 

'সঙ্গে পৌরুষ ও দীপ্তি কিছু কম ছিল না। তৃতীয়ত রবীন্দ্রনাথের 
প্রেমের গান তো স্বামীঙজী তার 'দঙ্গীতকল্পতরু'তে দিয়েছেনই। 
সেই সঙ্গে তার আধ্যাত্মিকরসের গান, দেশ প্রেমের গানও বেশ 
কয়েকটি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভক্তিসঙ্গীত তিনি স্বয়ং রামকৃষ্ণ- 
দেবকে শুনিয়েছেন। তাই মনে হয় মেয়েলীপনার এই অভিযোগ 

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নয়, সাধারণভাবে মেয়েলী স্বভাবের পুরুষদের 
সম্বন্ধে। তাছাড়া কবি, পাঁচালী, টপ্লার প্রভাবে বাংলার পরিমণ্ডলে 

প্রেমের গানের ছড়াছড়ি অনেকদিন থেকে । রবীন্দ্রনাথ বরং সেই 

প্রেমের গানের স্ুল রুচিকে অনেক মাজিত ও গভীর রূপ দিয়ে 
আমাদের প্রেমের গানের ধারাকে উন্নত সাহিত্যে পরিণত করেছেন । 

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান স্বামীজী একাধিক ক্ষেত্রে গেয়েছেন, এমন 
সাক্ষ্য আছে। সাহিত্যের নাম করে মেয়েলীপনা একালেও মাঝে 

মাঝে বেশ দেখা যায়। স্বামীজী যে পৌরুষের উদ্বোধন করতে 
চেয়েছিলেন তার পক্ষে এ জাতীয় মনোভঙ্গী অবশ্যই পরিহাসের বিষয় । 

এরপর সিংহলে বাঙালীদের উপনিবেশস্থাপনের হাস্যরসময় 
উপস্থাপনা, সিংহলীদের অহিংসার ধরণ বুঝাতে গিয়ে 'অহিংসা 
পরমোধর্স' বিষয়ক গল্প১ স্বামীজীর সভার সময় “অহিংস' বৌদ্ধদের 
আচরণ-_এ সব কিছুর মধ্যে স্বামীজীর যে রদিকমনটি সদা সর্বদা 
হাস্তরসের উপাদান আহরণ করে চলেছে, তা ভ্রমণসাহিত্যের পক্ষে 

নানা রঙের আলোর সমন্বয়ে বিচিত্র চলচ্ছবি । 
কলম্বো থেকে এডেন অবধি যাত্রাপথে ভারতীয় ও মুরোগীয় 

জীবনধারার পার্থক্য প্রসঙ্গে স্বামীজীর ভাষ! সব কুষ্ঠাবঞ্জিত তীব্রতায় 

১ ভ্রমণকথ। ; পরিব্রাজক” অধ্যায় : পৃঃ ৩৯৮ আঃ 
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কিছু সাফ কথা শুনিয়েছে। যেমন সন্ত্রীক প্রোটেস্টা্ট আমেরিকান 
পাত্রী বোগেশ-প্রসঙ্গ--“বোগেশের সাত বৎসর বিয়ে হয়েছে, ছেলে 
মেয়েতে ছটি সন্তান, চাকরর! বলে-_খোদার বিশেষ মেহেরবানী__ 
ছেলেগুলির সে অনুভব হয় না বোধ হয় ।.."যাহোক প্রোটেস্টান্ট ধর্মে 
উত্তর-ইউরোপের যে কি উপকার করেছে, তা পান্রীপুরুষ না দেখলে 
তোমরা বুঝতে পারবে না। যদি এই দশ ক্রোর ইংরেজ সব মরে 
যায়, খালি পুরোহিতকুল বেঁচে থাকে, বিশ বৎসরে আবার দশ 
ক্রোরের ন্যষ্টি |” 

স্য়েজখালে যাবার পথে হাঙ্গর শিকারের বর্ণনাটি* বাংলা- 
সাহিত্যে হাস্যরসাত্মক বর্ণনার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। 
এটির আলোচনা! আমরা আগেই করেছি। সমগ্র ঘটনাটি স্বামীজী 
এমনভাবে রসিয়ে করেছেন, যাতে বাংলাসাহিত্যের যে কোনে! সরস 

রচন। সংকলনে আমর! এটিকে স্থান দিতে পারি। ছু" একটি জায়গা 
বর্ণনার বিশেষত্বের দিক থেকে উল্লেখ করি। 

হাঙ্গরের দর্শন পাবার জন্য জাহাজশুদ্ধ, বাত্রীদল উদ্গ্রীব হয়ে 
আছে-_“আমরা উদগ্রীব হয়ে পায়ের ডগায় ঈাড়িয়ে বারান্দায় ঝুঁকে, 
এঁ আসে এ আসে-_শ্রীহাঙ্গরের জন্য 'সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানং 

হয়ে রইলাম ; এবং যার জন্যে মানুষ এ প্রকার ধরফড় করে, সে 
চিরকাল যা করে, তাই হতে লাগলো _অর্থাৎ “সখি শ্যাম না এলো? । 

প্রথম “বাঘা? হাঙর টোপ ছাড়িয়ে পালালো, দ্বিতীয় থ্যা বড়ামুখো। 
হাঙর টোপের দিকে এগিয়ে গেল__টোপটি খ্যাবড়া'র দৃষ্টিতে কী 
আকর্ষণীয়-_'আহা! ও লোভ কি ছাড়া যায়? দশ হাত দরিয়ার 

উপর ঝিকঝিক করে তেল ভাসছে, আর খোসবু কত দূর ছুটছে তা 
থ্যাবড়াই বলতে পারে। তার উপর সে কি দৃশ্য সাদা, লাল; 
জরদ]-এক জায়গায়! আসল ইংরেজী শুয়োরের মাংস, কালো! প্রকাণ্ড 
বড়শির চার ধারে বাঁধা, জলের মধ্যে রঙ বেরগের গোগীমগ্ডলমধ্যস্থ 
কৃষের হ্যায় দোল খাচ্ছে । এ বর্ণনার কবিত্ব ও রসিকতা যুগপৎ মুগ্ধ 

১ 'ভ্রধণকথা। : পরিভ্রাজক' অধ্যায় : পৃঃ ৩৯৮-০৯ অঃ 
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ও অট্হাস্তমুখরিত করার মতো । “আসল ইংরেজী শুয়োরের মাংস" 
কথাটির মধ্যে নিহিত আরো! কিছু ছিল কি? 

ভ্রমণকথাপ্রসঙ্গে মাঝে মাঝে স্বজাতির উদ্দেশে স্বামীজীর 
রসিকতাময় মূছ ভতসনা- যুরোপের বিষয়ে বারাস্তরে বিশদ করে 
বলবার রইল'--এ কথা লিখতে গিয়েই মস্তব্য-_“অথব। বলে কি 
হবে? বকাবকি বলা কওয়াতে আমাদের ( বিশেষ বাঙালীর ) মতো 

কে বা মজবুত ।” 

কনস্টার্টিনোপলের পথে স্বামীজীর অন্যতম সঙ্গী ছিলেন প্র 

হিয়াসাস্থা_: এটি তার ক্যাথলিকধর্মের সন্ন্যাসী হিসাবে 
নাম। পরে গৃহীজীবনে ইনি 'মস্তিয় লজয়ন'। স্বামীজী কিন্ত এর 
সাধুভাবে মুগ্ধ হয়ে সন্ন্যাসী নামেই ডাকতেন । এ'র তিরিক্ষিমেজাজের 
আমেরিকান গৃহিণী প্রসঙ্গে ম্বামীজীর একটি চুটকি গল্প-_“একবার 
গিন্লি এক অভিনেত্রীর উপর দ্বুণ। প্রকাশ করে বললেন, “তুমি বিবাহ 
না করে অমুকের সঙ্গে বাস করছ, তুমি বড় খারাপ । সে অভিনেত্রী 
ঝট করে জবাব দিলে, আমি তোমার চেয়ে লক্ষ গুণে ভালো । 

আমি একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাস করি । আইন মত বে না 
হয় নাই করেছি ; আর তুমি মহাপাপী-_-এত বড় একটা সাধুর ধর্ম নষ্ট 

করলে !! ঘযর্দি তোমার প্রেমের ঢেউ এতই উঠছিল, তা৷ না হয় 
সেবা-দাসী হয়ে থাকতে; তাকে বে করে গৃহস্থ করে তাকে উৎসন্ন 

কেন দিলে 1৯ পচাকুমড়ো। শরীরের কথা শুনে যে দেশে হাসতুম, 

তার আর এক দিক দিয়ে মানে হয়- দেখছ ?” 
আনন্দময় বৈদাস্তিক সঙ্ন্যাসীর দৃষ্টিতে 'ভূন্যর্গ-সমাবেশ' প্যারিস 

এগজিবিশন-ভাঙার দৃশ্য--ছুএকটা প্রধান ছাড়া এগজিবিশনের সম্ত 
বাড়ীঘরদোরই কাটকুটরো৷ ছেঁড়া ন্যাতা, আর চুনকামের খেল৷ 
ইত নয়-_যেমন সমস্ত সংসার 1, 

অঙ্গিয়ার সানত্রান রাজপ্রাসাদে নেপোলিয়নের ছেলে কোথায় 

১ এ অভিনেত্রী মাদাম সারা বা্নছার্ড হওয়া! আশ্চর্ নয়। 
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থাকত, কোথায় শুতে! সেসব দেখার জন্য 'লেগল' নাটকে সার! 
বার্শার্ডের অভিনয় দেখে মহা উৎসাহীরা রক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে । 
রক্ষীর চোখে নেপোলিয়নের ছেলের কোনে! মহিমা বা সম্মানই 
নেই। কিন্তু ফরাসীদের মুখে “এগল' বা 'গরুড়শিশু'র মহিমা শুনে, 
মুখ হাড়ি করে গজগজ করতে করতে ঘর দোর দেখাতে লাগলো! : 
কি করে, বকশিশটা ছাড়া বড়ই মুস্কিল ।...রক্ষীর মুখ অন্ধকার হয়ে 
স্বদেশপ্রিয়তা প্রকাশ করলে, হাত কিন্তু আপন! হতেই বকশিশের 
দিকে চলল 1? 

€ 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 

অমণকথার গল্পরসের দিক থেকে 'পরিব্রাজকে' হাস্যরসের উপকরণ 
স্বভাবতই বেশী এসেছে । কিন্তু উচ্চতম মননের সহজতম প্রকাশ 
'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সেদিক থেকে বিলন্ময়কর। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
হান্তরসের দিকটি আমরা সামান্যভাবে আগে আলোচনা করেছি। 
এখন আরো বিশদ আলোচনার চেষ্টা করি। 

প্রথমেই লক্ষণীয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমগ্র রচনাভঙ্গীটিই 
হাস্তরসের উপর প্রতিষ্ঠিত। একদিক থেকে দেখলে 'পরিব্রাজকে'র 
চেয়েও হাস্তরসের অস্তঃঝোত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রকাশভঙ্গীতে 

সবসময় অন্তর্লান হয়ে আছে। ন্ৃচনা অংশটুকু বাদ দিলে এ বইয়ের 
আছ্ান্ত এক প্রাণোচ্ছল মনীষী-হ্ছদয়ের সদানন্দময় বহিঃপ্রকাশ । 

তবে 'পরিত্রাজকে'র মতো! ঘটনা, চরিত্র, চুটকি গল্প প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যে স্বাভাবিকভাবেই নেই। সমগ্র বইটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
সভ্যতার যূলগত পার্থক্য ও এঁক্য নিয়ে মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ । এ ধরনের 
বই বাংলাদাহিত্যে দেই প্রথম লেখা হলো । অথচ এত হালকাচালে 
এ বইয়ের বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে যে বিয়বস্তর গুরুত্ব সম্বন্ধে 

৩৪ 
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অনেকেই ধারণ! করতে পারেন না। ইতিহাস, সমাজচেতনা। নৃতত্ব, 
দর্শন, বিজ্ঞান-এ সব কিছুর সঙ্গে এসে মিলেছে বিশ্বভ্রমণকারী 
'বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা | আবার সে অভিজ্ঞতার সরসতম 
আত্মপ্রকাশে এ বই বাংল! চলতি গণ্ঠের সের! নমুন! হিসাবে বাংলা- 
সাহিত্যে অক্ষয় আসন অধিকার করে আছে। 

স্বামীজীর মননজাত হাস্যরসের উদাহরণ আমরা তার “ভাববার 
কথা) এবং বর্তমান ভারত' বই ছুটি থেকে আগে আলোচনা! করে 
দেখিয়েছি । “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সেই বুদ্ধি ও মনীষার যু্পৎ 
সম্মেলন কথায় কথায় হাস্যরসের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে অগ্রসর | ) 

বুদ্ধির প্রথম চমকটি লাগে যখন 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রথম 
সচনায় দীর্ঘ সমাসবন্ধপদের মধ্যে প্রাচ্যের চোখে পাশ্চাত্য এৰং 

পাশ্চাত্যের চোখে প্রাচ্যবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনামূলক আলোচনার 
গুরু গাম্ভীর্ষের পরেই স্বামীজী লেখেন_-“এই তো গেল উভয় 
পক্ষের বুদ্ধিহীন বহির্ঘষ্টি লোকের কথা ।”১ এতক্ষণ এত গল্ভীরভাবে 
বুন্ধিহীনদের দৃষ্টিভঙ্গীই আলোচনা হচ্ছিল !! 

তারপর ভারতাত্মার সন্ধানী ৰিবেকানন্দের মস্তব্য--“আমাদের 

ক্লীতিনীতি যদি এত খারাপ, তো৷ আমরা এতদিনে উৎসন্ন গেলাম না 

না! কেন? বিদেশী বিজেতাদের চেষ্টার কি ক্রটি হয়েছে 1...তবে 
বিদ্দেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাবো; ওটা কল্পন। | ভারতেও 
বল আছে, মাল আছে- এইটি প্রথম বোঝ |” 

এই বুদ্ধির দরকার বিদেশীর চেয়ে ভারতবাসীরই বেশী। ব্রাহ্গ- 
"আন্দোলনের নেতা কেশবচন্দ্রের অনুসরণে একদ। যীশু? নিয়ে 

তার অনুচরের। বাড়াবাড়ি শুরু করেছিলেন। বীশুর ধর্মের মহত্ব 

স্বীকার করেই বলা যায়, স্বামীজী যীশুর একজন শ্রেষ্ঠ অনুরাগী ও 
খঅনুনরণকারী হয়েও গ্রীই্ধর্মের অন্ধ অনুসরণের কোনে সার্থকতা 

দেখতে পান নি। সেই কথা মনে রেখে তার সন্তব্য--'ওহে বাপু! 

১. শ্াচা ও পাশ্চাতা'-গ্রন্থের : হাস্যরসের আলোচনায় সব উদ্ধাতির জন্য 
বাণী ও রচনা : ষ্ঠ খণ্ড ভ্রটব্য। 
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যীশডও আসেন নি, জিহোবাও আসেন নি, আসবেনও না। তারা 
এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের দেশে আসবার সময় 
নাই। এদেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, 'মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, 
আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন। অল্প কথায় ভারতাত্মার নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্যে অচল প্রতিষ্ঠার কথা স্বামীজী রঙ্গব্যঙ্গের ভাষায় আমাদের 
অন্তরে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন । 

একালের ভারতবাসীর দুর্দশার কারণ স্বামীজীর মতে ধর্ম নয়, 
ধর্মের অভাব! শারীরিক ও মানসিক জড়তাই আমাদের প্রধান 

শক্ত ।_-“আর এ যে মিনমিনে পিনপিনে, ঢোক গিলে কথ কর়, 
ছেঁড়া ন্যাতা সাতদিন উপবাসীর মতো সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা 

কয় না-_-ওগুলো৷ হচ্ছে তমোগুণ, ওগুলো! মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্তৃগণ 
নয়, পচা ছূর্গষ্ধ । অর্জুন এ দলে পড়েছিলেন বলেই তো ভগবান 
এত করে বোঝাচ্ছেন না গীতায়? প্রথমে ভগবানের মুখ থেকে কি 

কথা বেরুল দেখ--ক্ব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ”; শেষ--“তন্মা ্ বমুততিষ 
যশো লভন্ব'। এ জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে আমরা এ 
তমোগুণের দলে পড়েছি-_দেশশুদ্ধ পড়ে কতই “হরি বলছি, 
ভগবানকে ভাকছি, ভগবান শুনছেনই না আজ হাজার বংসর। 
শুনবেনই বা কেন? আহাম্মকের কথা মানুষই শোনে না, তা 
ভগবান ।' 

এই শেষ মন্তব্যে পাঠকদের “ভাববার কথা"র চোবেজীর উক্তি 

মনে পড়বে, ঠাকুর কি আমার চেয়েও বেশী মূর্খ? ভারতীয় 
ইতিহাসের দেড় হাজার বছরের উত্থান-পতনকে স্বামীজী এই কটি 
বাক্যের ব্যঙ্গ-রসানে সংক্ষেপে ধরে দিয়েছেন, আব তার সঙ্গেহ 

ভর্খসনার অন্তরে স্বদেশগ্রীতির নির্বরটি আপনি উৎসারিত হয়ে 

চলেছে। 

পাশ্চাত্যের কাছে আমাদের শোনবার অনেক কিছুই আছে। 
এ প্রসঙ্গে শ্বামীজীর সাবধানবাদী__“আসলটা সর্ধদী বাঁচিয়ে বাকি 
জিনিস শিখতে হবে।” তারপরেই একটি উদ্দাহরণ--“বলি-. 
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থাওয়াতে৷। সব দেশেই এক; তবে আমরা পা গুটিয়ে বসে খাই, 
বিলাতিরা পা ঝুলিয়ে বসে খায় । এখন মনে কর যে, আমি এদের 

রকমে রান্না খাওয়া খাচ্ছি; তা বলে কি এদের মতো ঠ্যাং ঝুলিয়ে 
থাকতে হবে? আমার ঠ্যাং যে যমের বাড়ী যাবার দাখিলে পড়ে-_ 
টনটনানিতে যে প্রাণ যায়, তার কি? কাজেই পা৷ গুটিয়ে, এদের 
খাওয়া খাব বই কি। এ রকম বিদেশী যা কিছু শিখতে হবে। সেটা 
আমাদের মতো! করে-_পা গুটিয়ে আসল জাতীয় চরিত্রটি বজায় 
রেখে। বলি, কাপড়ে কি মানুষ হয়, না মানুষে কাপড় 1ারে? 
শক্তিমান পুরুষ যে পোশাকই পরুক না কেন, লোকে মানে, আর 
আমান মতো! আহাম্মক ধোপার বস্তা ঘাড়ে করে বেড়ালেও লোকে 

গ্রাহা করে না!” গভীর বক্তব্যের উপস্থাপনে ভঙ্গীর সরসতা৷ পাঠক 
ও লেখকে কতট৷ আত্মীয়তাস্থাপন করতে পারে উদ্ধৃত অংশটুকু তার 
পরিচায়ক । 

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে ছ'দেশের তুলনামূলক আলোচন। স্বামীজীর 
কৌতুকরসায়িত বুদ্ধিদীপ্তি__“আমর! নিরামিষাশী, আমাদের অধিকাংশ 
রোগ পেটে; উদরভঙ্গে বুড়োবুড়ী মরে। এর! মাংসাশী, এদের 
অধিক রোগই বুকে । হৃদরোগে ফুসফুসরোগে এদের বুড়োবুড়ী মরে । 
একজন এদেশী বিজ্ঞ ডাক্তার-বন্ধু জিজ্ঞাসা করছেন যে, পেটের 
রোগগ্রস্ত লোকের! কি প্রায় নিরুৎসাহ, বৈরাগ্যবান হয়? হৃদয়াদি 

উপরের শরীরের রোগে আশা-বিশ্বাস পুরো থাকে । ওলাউঠা 
রোগী গোড়া থেকেই মৃত্যুভয়ে অস্থির হয়। যল্মারোগী মরবার সময় 
পর্যস্ত বিশ্বাস রাখে যে সে সেরে উঠবে । অতএব সেইজগ্ভেই কি 

ভারতের লোক সর্বদাই “মরণ মরণ' আর “বৈরাগ্য বৈরাগ্য' করছে ?” 
বিজ্ঞ-ডাক্তারের মন্তব্যটি নিজে বৈরাগ্যবাদী সঙ্গ্যাসী হয়ে স্বামীজী 
যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন তাতে সেরা হাস্তরসিকের নিজেকে ব৷ 
নিজের মতবাদ নিয়ে হাস্যরস হ্গ্টির উচুদরের ক্ষমতার প্রকাশ । 
খুব কম মান্থষই নিজেকে নিয়ে ব্যঙ্গ বা কার্টুন (ব্যঙ্গচিত্র) সইবার 
শক্তি রাখেন। 
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থাওয়াদাওয়! প্রসঙ্গে স্বামীঙ্গীর নিজের পছন্দ ও বাঙালীর জাতীয় 
্বাস্থ্যরক্ষা! 'বিষয়ে ছ'শিয়ারী--“নানান দেশ দেখছি, নানান রকমের 
খাওয়াও দেখছি। তবে আমাদের ভাত-ডাল-ঝোল-চচ্চড়ি-শুক্তো- 
মোচার ঘণ্টের জন্য পুনর্জন্ম নেওয়াও বড় বেশী কথা মনে হয় 
না।” রসনারসের এমন উদার স্বীকৃতির আর এক উদাহরণ আছে 

রবীন্দ্রনাথের 'বীথিকা'র “নিমন্ত্রণ কবিতায় । তবে সে নিমন্ত্রণের 
আহার্য-তালিকা এমন ঘরোয়! স্বাদের উদাহরণ নয়, মার একটু 
রজোগুণসমুদ্ধ | 

স্বামীজীর মতে-_“আমাদের দেশের উপযোগী যথার্থ বাঙালী 
খাওয়া: উপাদেয় পুষ্টিকর ও সন্তা খাওয়া পূর্ব-বাঙলায়, ওদের নকল 
কর যত পারে ।...তোমরা কলকেতার লোক, এঁ যে এক সর্বনেশে 

ময়দার তালে হাতে-মাটি দেওয়! ময়রার দোকানদার সর্বনেশে ফাদ 
খুলে বসেছে, ওর মোহিনীতে বীরভূম বাঁকড়ো ধামাপ্রমাণ মুড়ি 
দামোদরে ফেলে দিয়েছে, কলায়ের ভাল গেছেন খানায়, আর পোস্ত- 

বাটা দেয়ালে লেপ দিয়েছে, ঢাক! বিক্রমপুরও ঢইমাছ ।কচ্ছপাদি 
জলে ছেড়ে দিয়ে “সইভ্য' হচ্ছে!” স্বামীজীর এ অভিযোগে 
কল্পনার লীলাভঙ্গীতে বর্ণনার মাধুর্য কীভাবে বিচিত্র হাস্যরসময়রূপ 
ধারণ করে তার নিদর্শন । 

বিভিন্ন জাতির বেশভূষার উদ্ভব, বিবর্তন ও বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে বহু 
তথ্য স্বামীজী পর পর মজার গল্পের মতে সাজিয়ে দিয়েছেন প্রাচ্য ও 

পাশ্চাত্যে । এর পেছনে কী বিস্তর পড়াশুনো ও পর্বেক্ষণ রয়েছে তা 

আগে মনেই হয় ন1। প্রসঙ্গটি শুরু করেছেন “সধবার একাদশী'র 
বিখ্যাত উক্তি ব্যাতন ন! জানলে বোত্র অবোদ্র বুঝবে ক্যামনে ? 
দিয়ে। স্যামীজীর মস্তব্য-_শুধু ব্যাতনে নয়, 'কাপড়' না দেখলে 
ভদ্র অভঙ্র বুঝবে! ক্যামনে' সর্বদেশে কিছু না! কিছু চলন। 

নানাদেশের নানান রীতির তুলনায় স্বামীজীর ভাষা হান্যরসের 
জোয়ার তুলে এগিয়ে গেছে। একটি উদাহরণ “ইংরেজ ও 
আমেরিকানর! কথাবার্তায্ও*বড় সাবধান, মেয়েদের সামনে । সে 



৫৩৪ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহ্ত্টি 

ঠ্যাঙ' বলবার পর্যস্ত জে। নেই। কফরাসীরা আমাদের মতো মুখখোলা + 
জার্মাণ রুশ প্রভৃতি সকলের সামনে থিস্তি করে |” 

ইতালির নবজাগরণ ও ভারতের নবজাগরণের পাশাপাশি তুলনা 
--“ইতালি বুড়ো জাত, একবার সাড়াশব্ধ দিয়ে আবার পাশ ফিরে 
শুলো। সে সময় নানা কারণে ভারতবর্ষও জেগে উঠেছিল কিছু । 
আকবর হ'তে তিন পুরুষের রাজত্বে বিদ্া বুদ্ধি শিল্পের আদর 
যথেষ্ট হয়েছিল, কিন্তু অতি বৃদ্ধ জাত আবার নান' কারণে পাশ 
ফিরে শুলো 1? 

সভ্যতার শীর্ষনগর পারি বা প্যারিস (স্বামীজী ছুটি উচ্চারধই 
নিয়েছেন ) প্রসঙ্গে স্বামীজী সবচেয়ে উচ্ছৃসিত। প্যারিসে ইন্ডিয়- 
চর্চার অবাধ আ্রোত সম্বন্ধে স্বামীজীর ছুটি মন্তব্য-_-“লগুন, বালিন, 
ভিয়েনা, নিউ ইয়র্কও এ বারবনিতাপূর্ণ, ভোগের উদ্যোগপূর্ণ ; তবে 
তফাৎ এই যে, অন্য দেশের ইন্দ্রিয়?! পশুবৎ প্যারিসের- সভ্য 
পারির ময়লা! সোনার পাতমোড়। ; বুনো শোরের পাকে লোটা, আর 
ময়ূরের পেখমধরা৷ নাচে যে তফাত, অন্যান্য শহরের পৈশাচিক ভোগ 
আর এ প্যারিস-বিলাসের সেই তফাত ।:.. 

“বলি, মেছবাজার দেখে অনেক বিদেশী যে আমাদের জাতীয় 

চরিত্র সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করে- সেটা কেমন আহাম্মকি ? তেমনি 
এ পারি।” 

ফ্রান্সের জনপ্রিয় নর্তকীদের নাচ প্রসঙ্গে-_ 

“ইংরেজ ওলবাটা মুখ, অন্ধকার দেশে বাস করে, সদা নিরানন্দ, 
ওদের মতে এ বড় অশ্লীল, কিন্তু থিয়েটার হলে আর দোষ নেই । এ 

কথাটাও বলি যে, এদের নাচটা আমাদের চোখে অঙ্গীল বটে, তবে 
এদের সয়ে গেছে । নেংটি নাচ সর্বত্র, ও গ্রাহ্থের মধ্যেই নয় । কিন্তু 
ইংরেজ আমেরিকান দেখতেও ছাড়বে না, আর ঘরে গিয়ে গাল দিতেও 
ছাড়বে না 1” 

ভাষাব্যবহারে শুচিবাই থেকে একেবারে মুক্ত হওয়ার কলে 
স্বামীজীর চলতি .গঞ্চের পৌরুষ, ও গতিবেগ কী দুর্ধর্ষ শক্তিলাভ 



বিবেকানন্দ-সাঁহিত্যে হান্যরস ৫৩৪. 

করেছে, উপরের উদ্ধৃতিগুলি তার প্রমাণ। সামান্য ছু'্চার কথায় 
বিভিন্ন জাতির তুলনার মধ্য দিয়ে স্বামীজীর হাস্যরসের বিজয় (বৈজয়ভী 
এমনিভাবে অগ্রসর | 

সভ্যতার ইভিহাসে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সবখানেই দেবত। ও 
অসুরের ( দেবভাব ও পশুভাবের ) লড়াই। এই লড়াইয়ে কেমন 
করে বিভিন্ন শ্রেণীর ইতিহাস গড়ে উঠছে, সে প্রসঙ্গে স্বামীজীর 
সমাজতন্ত্রী দৃষ্টি--“একদল লোক ভোগোপযোগী বস্তু তৈয়ার করতে 
লাগলো-_হাত দিয়ে ব! বুদ্ধি ক'রে । একদল সেই সব ভোগ্য্রব্য 
রক্ষা করতে লাগলে! ৷ সকলে মিলে সেইসব বিনিময় করতে লাগলো, 
আর মাঝখান থেকে একদল ওস্তাদ এ-জায়গার জিনিসটা ও-জায়গায় 
নিয়ে যাবার বেতনস্বরূপ সমস্ত জিনিসের অধিকাংশ আত্মসাৎ করতে 

শিখলে ।” সর্বহারা, পরশ্রমজীবী এবং ধনসঞ্চয়ী ব্যবসাদার এই তিনটি 
শ্রেণীর দ্রুতবর্ণনার সহজ নৈপুণ্যে স্বামীজী প্রায় একালের কার্টুন- 
চিত্রের ব্যঙ্গধর্ম এনে দিয়েছেন। তারপর স্বামীজীর দৃষ্টিতে 
সমাজসত্যের বিশ্লেষণ__“একজন চাষ করলে, একজন পাহারা দিলে, 
একজন বয়ে নিয়ে গেল, আর একজন কিনলে | যে চাষ করলে, সে 
পেলে ঘোড়ার ভিম ; যে পাহার! দিলে সে জুলুম করে কতকটা আগ 
ভাগ নিলে । অধিকাংশ নিল ব্যবসাদার, যে বয়ে নিয়ে গেল। যে 

কিনলে; সে এ সকলের দাম দিয়ে ম'লো! ! পাহারাওয়ালার নাম হল 
রাজা, মুটের নাম হল সওদাগর । এ ছু'্দল কাজ করলে না ফাকি 
দিয়ে মুড়ো। মারতে লাগলো। । যে জিনিস তৈরি করতে লাগলো, সে 
পেটে হাত দিয়ে হা! ভগবান ডাকতে লাগলো |” অর্থনীতি ও 
রাজনীতির যে সুত্রগুলি স্বামীজী এমন মজার ভাষায় বর্ণনা করেছেন, 
গবেষণাগ্রস্থরূপে তাই 'স্বামী বিবেকানন্দের সমাজতন্ব।' 

নান। জটিল নৃত্রের আবর্তন বিবর্তনে যে সমাজব্যবস্থা। গড়ে উঠলো 
সে সম্বন্ধে ত্বামীজীর সানন্দ কৌতুকময় গগ্যভঙ্গী_“ক্রমে এই সকল 
ভাব প্যাচাপ্েটি, মহা! গেরোর উপর গেরো, তত গেকে। হয়ে বর্তমান 
মহা। জটিল সমাজ উপস্থিতন্ছলেন।” এই বর্ণনার শেষে স্বামীজীর 



৫৩৬ বিষেকানিদ ও বাংলাসাহিত্য 

মন্তব্--“সকল সমাজে এই নানারপ ভগবান বিরাজ করছেন- দাধু- 
নারায়ণ ডাকাত-নারায়ণ ইত্যা্দি।” এমনি করে বিশ্বসভ্যতার প্রাঙ্গণে 

সব দেশের সঙ্গে স্বদেশের তুলনামূলক আলোচন! করতে করতে 
স্বামীজী বাংলার শিল্পকলা প্রসঙ্গে আলোচন! করতে গিয়ে একটু 
'আকম্মিকভাবেই এই পরম রমণীয় আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন! 
কিন্তু শ্রেষ্ঠ হাস্যরস যে মননের -বৈদগ্ধ্যে ও মানবগ্রীতির উদার 
আস্তরিকতায়, তার অজ্র উদাহরণ তার সাহিত্যের সর্বত্র ছড়িয় 
রেখেছেন। বাংলাসাহিত্যে কালজয়ী হাস্যরসের উপস্থাপনে চা 
স্বভাবসিদ্ধ আনন্দময় স্বরূপের উদ্ভাসন। 



বাংলাসাহিত্যে বিবেকমন্ত্র ১ 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত? 

সাহিত্যের শৈলীবিচারে লেখকের ব্যক্তিত্ব যে মুখ্যভূমিক! নিয়ে থাকে 
সেকথার সংহত রূপায়ণ ৮১6 30115 036 1087,--এই সুপ্রচলিত 
বাক্যটি। বাংল! অনুবাদে বল! যায়-_.শৈলীই ব্যক্তি ।' 

কথাটি প্রথম দৃষ্টিতে এত সুপ্রযুক্ত ও অব্যর্থ মনে হয় যে, একে 
বিশ্লেষণের কথাই আমরা ভাবি না। এক্ষেত্রে 05০ 12804 ব্যক্তি- 

সত্তাটির অর্থ কি দাড়ায়? লেখকের ব্যক্তিত্বের সমস্ত অংশই কিছু 
লেখায় প্রতিভাত নয়। লেখার জগতে যে ব্যক্তিত্ব, প্রতিদিনের জীবনে 

ও আচরণে সে ব্যক্তিত্বের পরিচয় নাও থাকতে পারে। 

প্রমথ চৌধুরীর মতো নিপুণ নৈয়ায়িকও অস্তরে অন্তরে রোমাটিক 
কল্পচারী হওয়ার ফলে বাস্তবজীবনে ব্যবহারিক সিদ্ধিতে পিছিয়ে যেতে 

পারেন। অক্ষয় বড়ালের মতো নারী ও প্রকৃতির রহস্থমুগ্ধ কবিও 
দৈনন্দিন জীবনে সাবধানী সংসারীর ভূমিকা বথাযধ পালন করেন। 
আবার রবীন্দ্রনাথের মতো! মত্য ও অমত্যের সেতুবন্ধনে সুদূরপ্রসারী 
অন্যমনা দৃষ্টি এই দেনাপাওনার জগতে জমিদারী দেখাশোনায় নৃতন 
প্রতিভার পরিচয় দেন। (শ্্রীঅমিতাভ চৌধুরীর 'জমিদার রবীন্দ্রনাথ 
ষ্টব্য। ) মোটের উপর মানবব্যক্িত্বের সবটা নয়। বিশেষ কোনো 

দিক লেখকের রচনায় 5:51 বা শৈলী হয়ে ধর! দেয়। লেখককে 
অতিক্রম করে তার নিহিত সত্ব। রচনার ক্ষেত্রে এক অভিনব জাছু 

সৃষ্টি করে। অনেক সময় লেখকও বাল্পীকির মতে। অবাক হিয়ে 
ভাবেন : “কিমিদং ব্যান্ৃতং ময়া'--এ আমি কী বলেছি? সেইসঙ্গে 

প্রশ্ন--কেমন করেই বা বলেছি? 
কিন্ত এমন লেখকও মাঝে মাঝে দেখ যায়) যাদের রচনাগত 

ব্যক্তিত্ব এবং দৈনদ্বিন জীবনের ব্যক্তিত্বে কোনে। পার্থক্য নেই। অস্তরে 
বাহিরে যে বিহ্্যৎ ও বৈচিত্র্য তারা জীবনে প্রকাশ করেন, তাদের 

রচনায়ও তার ' অবিকল ছায়াপাত। বাস্কব ব্যক্িত্ব ও সাহিত্যিক 
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ব্যক্তিত্বে তখন কোনে। পার্থক্য থাকে না| [135 50512 15 0৪ 

11817১ কথাটিকে ঘুরিয়ে বলা চলে--710102 11012 19 006 56512? 

(ব্যক্তিই শৈলী' )। বাংলাসাহিত্যে বিবেকানন্দ সেই শ্রেণীর লেখক । 
মুখের ভাষায় সাহিত্যকে জীবন্ত করতে চেয়েছিলেন বলে 

উদ্বোধন'-পত্রিকার পৃষ্ঠায় স্বামীজী “ভাববার কথা'র ব্যঙ্গরচনা গুচ্ছ, 
'পরিব্রাজকের' ভ্রমণকাহিনী এবং “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনা- 
মূলক সভ্যতাবিচার করেছেন। আবার গভীন্প মননের গাঢরৃদ্ধ 
বাণীরপ দিয়েছেন “হিন্দুধর্ম ও প্রীরামকৃষ্ণ” “বর্তমান সমস্থ” 'জঞানার্জন' 
প্রবন্ধে এবং “বর্তমান ভারত'-নামে ভারত-ইতিহাসের দার্শনিক 
বিশ্লেষণে । একদিকে অছৈত বেদান্তের গুহানিহিত ধ্যানমূতি আক্র 
একদিকে কর্মে পরিণত বেদাস্তের লোকপাবনী গঙ্গাধারারপে সধস্তরের 

সর্বজনের অস্তরঙ্ষতা_ সাধু ও চলতি গগ্ে বিবেকানন্দের দ্বৈতসত্তার 
পূর্ণ অভিব্যক্তি। তাছাড়া তার অমর পত্রসাহিত্য তো রয়েছেই। 

একহিসাবে তার সাহিত্য-প্রচেষ্টার অধিকাংশই পত্ররচনার অন্তরঙ্গ 

আলাপচারী। তাছাড়া আছে তার ইংরেজী ও বাংল! কবিতা-_যাঁ 
ভাবে ও কল্পনায় বিবেকানন্দ-মনোমন্দিরের মূল চাবিকাঠি। 
বিবেকানন্দপ্রতিভার ভাত্বর প্রতিফলন বিবেকানন্দ-সাহিত্য | 

রী স ঞ 

অদ্বৈত-আশ্রম-প্রকাশিত বিবেকানন্দরচনাবলীর (115 

00100166 ড/০]5 ০01 ৩1 ড1561091805 ) ভূমিকা 

লিখেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা ৪ঠা জুলাই, ১৯০৭--ম্বামীজীর 

দেহাবসানের পাঁচবছর পরে। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের এর চেয়ে 

ভালো কোনো পরিচায়িকা সম্ভব নম্ন। প্রথম সংস্করণ ইংরেজী 

১ তুলনীয়--41716215 810 0356 29 1006 ৪11 2৮ 30 ডি 2 
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বাংজাসাহিত্যে বিবেকয়জ: 'উত্ভি্ঠত জাগ্রত. . ৫৩৯, 

রচনাবলী ছিল চারখণ্ডে বিভক্ত। পরবর্তাঁ সংগ্রহে সমৃদ্ধ হয়ে 
রচনাবলীর আটটি খণ্ডে এখন ত1 বিধৃত। বাংল! অনুবাদে ও মৌলিক. 
রচনায় মিলে 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র দশখণ্ডের পরিকল্পনা 

হয় বিবেকানন্দ-শতবাধিকীর প্রাক্কালে। বিবেকানন্দ-শতবাধিকীর, 
পুণ্যলগ্নে প্রকাশিত হয়ে এই রচনাবলী যে অভাবিত জনসমাদর লাভ 
করে, তার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশের একটি অন্তরতম 
আকাজ্ষ। এতকাল পূরণের অপেক্ষায় ছিল। 

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার ষষ্ঠ খণ্ডটিতে রয়েছে স্বামীজীর 
মৌলিক বাংলা রচনা এবং অসমাপ্ত একটি বাংলা! গল্প ও অনুবাদ ( ঈশা- 

অনুসরণ)। আমাদের মনে হয়, স্বামীজীর মৌলিক রচনারপে আরও. 
ছুটি উল্লেখযোগ্য কীতি এই খগ্ডটিতে সংযোজিত হওয়া এখন প্রয়োজন। 
প্রথমটি স্বামীজীর প্রাকৃসন্ন্যাসযুগের রচনা 'সংগীতকল্পতর' গ্রন্থের 
( প্রথমসংস্করণ) ১৮৮৭ ) ভূমিকা 'সঙ্গীত ও বাস্'। দ্বিতীয়টি তার 
পরিব্রাজক-জীবনে আলমোড়ার পথে ধ্যানোপলব্বিজাত মনন-_ 

শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন? (১৮৯০)।১ তাছাড়া হাধার্ট স্পেন্সারের 'এডুকেশন' 
গ্রন্থটির 'শিক্ষা' নামে যে সংক্ষেপিত অনুবাদ স্বামীজী তার পিতৃবিয়োগের 
পর করেছিলেন বলে মধ্যমভ্রাত! মহেন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখ করেছেন এবং 

বন্থুমতী? কার্যালয় থেকে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত বলে যে বইটি 
এতকাল প্রচারিত হয়ে আসছিল, সেই মূল্যবান অনুবাদপ্রস্থটিও এখন 

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র অন্তভূক্ত হওয়া প্রয়োজন ।* 
শেষোক্ত অমুবাদটি বাংল! রচনাবলীর সঙ্গে যষঠখণ্ডেই স্থান পেলে 
ভালো হয়। স্বামীজীর প্রথমজীবনে কৃত 'গীতগোবিন্দের' অনুবাদের 
কথাও মহ্ত্দ্রনাথ দত্তের জীবনীতে আছে-_-আশা করি কালক্রমে 

সেটিও আবিষ্কৃত হয়ে বিবেকানন্দ-রচনাবলীর অন্ততুক্ত হবে। 



৪৩ বিবেকানন্দ ও বাংলালাহিত্য 

বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে বিবেকানন্দ মৌলিক রচনা! ও অনুবাদ এ 
ছুয়ের দ্বারাই সংযুক্ত । তিনি নিজে অনুবাদ করেছেন এবং তার 
ইংরেজী ভাষণ বা বচন। বাংলায় অনুদিত হয়েছে। অনেকে একথা 
মনেও রাখেন না যে, স্বামীজীর 'জ্ঞানযোগ', 'কর্মযোগ' বা “ভারতে 

বিবেকানন্দ" প্রভৃতি বই মূলে ইংরেজীতেই স্থষ্টি। এ সব রচনার 
অনুবাদে স্বামীজীর সাধু গগ্ঠরীতি বিস্ময়কর নৈপুণ্যে অনুস্থত। 
সাধারণভাবে বিবেকানন্দের ইংরেজী রচনার অনুবাদে এই রীতিই 
পরবর্তীকালেও গৃহীত । 

বিবেকানন্দ-সাহিত্যপাঠের ফল আত্মিক জাগরণ--উপনিষদের 

ভাষায় 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।' “যে বলে আমি মুক্ত, সেই মুক্ত হবে। 
যে সদা আপনাকে হুল ভাবে, সে কোনকালে বলবান হবে না, যে 

আপনাকে সিংহ জানে সে 'নি্গচ্ছতি জগজ্জালা পিঞ্জারা্দিব 

কেশরী” ।”১--এই আত্মবিশ্বাসকে স্বামীজী বর্তমান ভারতের পক্ষে 

পবাগ্রে প্রয়োজনীয় মনে করতেন । 

“বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস-_নিজের উপর বিশ্বাস-_ ঈশ্বরে বিশ্বাস_ 
ইহাই উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়। যদি তোমার পুরাণের 
তেত্রিশকোটি দেবতায় এবং বৈদেশিকের। মধ্যে মধ্যে যে-সকল দেবতার 
আমদানি করিয়াছে, তাহার সবগুলিতেই বিশ্বাস থাকে; অথচ যদি 
তোমার আত্মবিশ্বাস না থাকে, তবে তোমার কখনই মুক্তি হইবে না।” 

“আমি পাশ্চাত্য দেশে বাইয়া কি শিখিলাম ? খ্রীষ্ীয় ধর্মসম্প্রদায়- 
গুলি যে মানুষকে পতিত ও নিরুপায় পাগী বলিয়া! নির্দেশ করে, এই- 

সকল বাজে কথার অন্তরালে উহাদের জাতীয় উন্নতির কি কারণ 
দেখিলাম ?-__দেখিলাম ইওরোপ ও আমেরিকা উভয়ত্র জাতীয় হৃদয়ের 

অভ্যন্তরে মহান্ আত্মবিশ্বীস নিহিত রহিয়াছে । একজন ইংরেজ বালক 

তোমাকে বলিবে, “আমি একজন ইংরেজ-_আমি সব করিতে পারি।' 
আমেরিকান বালকও এই কথা! বলিবে--প্রত্যেক ইওরোপীয় বালকই 
এই কথা বলিবে। আমাদের বালকগণ এই কথ! বলিতে পায়ে 

১ বাণী ওরচন। : ৭ম থণ্ড: পৃঃ ১২২ " 



বাংলালাহিত্যে হিবেকমন্ত্? 'উত্ভিষ্ঠত জাগ্রত" | ৫৪১, 

কি? নাঃ পারে না; বালকগণ কেন, তাহাদের পিতারা পর্যস্ত পারে 
না। আমরা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস ।হারাইয়াছি। এই জন্যই 
বেদাস্তের অদ্বৈতভাব প্রচার করা আবশ্যক, যাহাতে লোকের হৃদয় 
জাগ্রত হয়, যাহাতে তাহারা নিজ আত্মার মহিমা জানিতে পারে। 
এই জন্যই আমি অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়। থাকি-*1”৯ 

এই আত্মবিশ্বাসের অভয়মন্ত্র-উচ্চারণের পরেই স্বামীজীর যে বাণীটি 
স্বাভীবিকভাবে মনে পড়ে, মানবজাতির উদ্দেশে তা চিরসংগ্রামের 
আহ্বান পুজা তার সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না 

ডরাক তোমা! | 'নাচুক তাহাতে শ্যামা কবিতার এই চরণটিতে 
বিবেকানন্দ-জীবন-সাধনার সংহত রুপায়ণ। সম্প্রতি আবিষ্কৃত 

স্বামীজীর "শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন" রচনাটির চিন্তাস্থত্রের অন্ততম বাণী-_ 
জীবন কি? প্রতি মুহুর্তে মৃত্যু ।'২ ভগিনী নিবেদিতাকে তিনি মনে 

করিয়ে দিয়েছেন, 'সন্ন্যাসের অর্থ মৃত্যুকে ভালোবাসা 1৩ বৈদান্তিক 
সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে সুখ ও ছুঃখ ছুইই পরিবর্তনশীল মায়িক সত্য | তবু 
হংখ ও মৃত্যুর তোরণ-দ্বারেই মানুষ অনস্তজীবন-রহস্তের মুখোমুখি 
হয়। বিবেকানন্দের ধ্যাননেত্রে মহাকালী সেই হৃংখরূপিণী পরম 
সত্যের প্রতিমা | 

বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও শক্তিসাধনার কালী-উপাসনায় যে অন্তরঙ্গ 
যোগ বাংলাদেশের ধর্মীয় এতিহো সাধিত বিবেকানন্দ তার আধুনিক 
উত্তরাধিকারী । ফলে একই সঙ্গে সর্ববন্ধনযুক্ত আত্মার অভয়বাণী ও. 
অকল্যাণের সঙ্গে চিরসংগ্রামের প্রতিজ্ঞা বিবেকানন্দ-সাহিত্যের প্রধান 

ছুটি স্বর! আবার এ ছুটি সুরের মূলে রয়েছে মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে, 

বিবেকানন্দের নিরস্তর প্রয়াস । “বর্তমান ভারতে'র শেষ প্রার্থনায় 

তিনি শিথিয়েছেন__“আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদছ্ধে; 

১ বাণী ও রচন।: ৫ম খণ্ড: কুস্তকোণম্ বক্তৃতা : ভারতে বিবেকানন্ম : 
পৃঃ +৯-৮, 

২ এ বইএর পরিশিষ্ট-১ জষ্টব্য। 
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৪২ বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

আমায় মন্ুত্যত্ব দাও ; ম! আমার দুর্বলতা কাপুরুষত। দূর কর, আমায় 
মানুষ কর।১ 

দ্বিতীয় বার আমেরিকাযাত্রার প্রথম দিনটিতে জাহাজ তখনও 
শঙ্গাবক্ষে ; --এক দিব্যপ্রেরণায় স্বামীজী বলেছিলেন- “569 ! 036 
০1061 £:০%) 0১০ 10015 55215071176 56219 00 106 6০116 

11 012101117595,. 100 65০ ০11 11106 ও, 1297) 1 136০ ভ1০1:20 

16 ড০070 10050 0 2. 51:22 90819,” “হ্যা) বয়স যত বাড়ছে, তত 

আমার মনে হচ্ছে মন্ুষ্যত্ইই সব। অন্যায় করলেও মানুষের মতো 
কর! শয়তান বদি হতেই চাও, খুব বড়ে। দরের শয়তান হও ।”২ 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' এই কথাটি আরো বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষিত-- 
«একটা কথা বুঝে দেখ। মানুষে আইন করে, না আইনে মানুষ 
করে? মানুষে টাকা উপায় করে, না টাক! মানুষ করতে পারে ? 

মানুষে নাম-বশ করে, না নাম-যশে মানুষ করে ? 

“মানুষ হও রামচন্দ্র । অমনি দেখবে ওসব বাকি আপনা আপনি 
গড়-গড়িয়ে আমছে। ও পরস্পরের নেড়িকুত্তোর খেয়োখেয়ি ছেড়ে 

সহুদ্ধেশ্ট। সহৃপায়, সৎসাহস, সছ্ীর্য অবলম্বন কর। যদি জন্মেছে তো 
একটা দাগ রেখে যাও 1”৩ 

অর্থাৎ বড়ো! দরের অন্যায় করাটাই তিনি মন্ুত্যত্য মনে করতেন 
না। কিন্তু যাদের মানসিক হীনতা অন্যায় করবার সাহসও রাখে না, 

তাদের চেয়ে সাহসী অন্তায়কারী তার কাছে বেশী সমাদূত। আবার 
যথার্থ আত্মসত্যে প্রতিষ্ঠিত নির্ভাঁক মানুষের কাছে কোনো অন্তায়ের 
চিন্তাই তো! আসতে পারে না। অস্ুতসত্যের সেই অভয়বাণী 

শোনাতেই বাংলাদেশ ও বাংলাসাহিত্যে বিবেকানন্দের আবির্ভাবের 

প্রয়োজন ছিল। 

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪৯ 

২:1967580 45 7 98৬ [100 : 91521 টি 60165+8 

€000301666 0205: ০1]: 0,122 4. 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সংঘাতে ছুই ধরনের রক্ষণশীলতা 
আমাদের সমাজে দেখা দিয়েছে। প্রাচীনপন্থী একদল উটপাখির 
মতো! অতীতের বালুভূমিতে মুখ গু'জে শান্তর ও গুরুবাদের দোহাই দিয়ে 
সব যুক্তি ও বিজ্ঞানকে নিজেদের অন্ধসং-স্কার অগ্রযায়ী পরিবন্তিত 

' করতে উৎসুক ; আর একদল নবীনপন্থী চান যে-কোনো আধুনিক 
মতবাদের প্রশ্নহীন অনুকরণে ত্বজাতি ও স্বদেশের সমস্ত বৈশিষ্ট্য ভূলে 
আত্ম-অবলোপ । সভ্যতার সংঘাতে এমন সংকট দেখা! দেওয়! কিছু 

আশ্চর্য নয়। কিন্তু স্বামীজী এই সংঘাতের সফলের উপরেই জোর 

দিয়েছেন। যে ভুলভ্রান্তি বা সাময়িক আত্মবিস্থৃতি দেখ! দিয়েছে, তার 
উপরে তুলে ধরেছেন মানুষের ভুল করার অধিকার। মানুষই তুল 
করে, কারণ মানুষই জৈবসত্তার উপরে স্বাধীন চিন্তার অধিকারী । 

“যে ভ্রমে পতিত হয়, খতপথ তাহারই প্রাপ্য । বৃক্ষ ভুল করে না, 
প্রস্তরথণ্ডও ভরমে পতিত হয় না, পশুকুলে নিয়মের বিপরীতাচরণ 
অত্যন্পই দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভূদেবের উৎপত্তি ভমপ্রমাদপূর্ণ নরকুলেই।... 
মননশীল বলিয়াই না আমর! মনুষ্য, মনীষী, মুনি ?”১ 

বিবেকানন্দ-সাহিত্যের মূল রস কি? সাহিত্যতত্বে যে নবরসের 
কথা বলা হয়, তাতে ধর্মীয় সাহিত্যের মূলে রয়েছে শমভাব। সে 
সাহিত্যের পরিণাম শাস্তরস। কিন্তু ত্বদেশ ও বিশ্বের বহু বিচিত্র 
ভাবধারার আবর্তে গড়ে-ওঠ1 বিবেকানন্দ-সাহিত্যের মূল প্রেরখায় 
শাস্তরসের অনুভূতি কিছু পরিমাণে থাকলেও আধ্যাত্মিকতার সংগ্রামী 
রূপটিই তার সাহিত্যে প্রাধান্ত পেয়েছে। 

বীররসের মূলে রয়েছে উৎসাহ | সমগ্র বিবেকানন্দ-সাহিত্যের 
প্রেরণামন্ত্র 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'-_যেটি তিনি “উদ্বোধন পত্রিকার 
আদর্শবাণীরূপে নির্বাচন করেছিলেন, সেই মন্ত্রটি অধ্যাত্ম আদর্শের 
পরিপূর্ণতার জন্য মানবচিত্তের জাগরখের আহ্বান | কঠোপনিষদে বম- 
নচিকেতার সংলাপে ধর্মরাজের মুখে এই আহ্বান ধ্বনিত। বীরদের 
আদর্শের "দিক থেকে কায়িক ও মানসিক ছু'ধরনের বীরত্বের কখাই 
চিজ ও 

ও রচন| : ৬ খণ্ড: পৃঃ ২৪৪ 



৫৪৪ বিষেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

আমরা ভাবতে পারি। ভারতবর্ষের আদর্শ ছিল সত্যলাভের জন্য 
সর্বহঃখবরণের নির্ভীকতা। সাধারণভাবে যাকে 'বীররস' বলা 

হয়, বিবেকানন্দ-সাহিত্যে তা আছে সন্দেহ নেই। 'মেঘনাদবধ- 
কাব্যের বীররস এই কারণেই স্বামীজীকে সবচেয়ে বেশা আকুষ্ট 

করেছে। তবু; 'বীররস'ই বিবেকানন্দ-সাহিত্যের মূল রস নয়। 
বিবেকানন্দ-সাহিত্যের লক্ষ্য মানবজাতির আত্মিক জাগরণ। সে 

জাগরণের মূলে রয়েছে মনুষ্যত্বের সাধনা__-আর এই মনুষ্ত্ব-উপলব্ধিই 
বিবেকানন্দ-সাহিত্যের অন্তরতম রসোপলব্ধি। বিবেকানন্দ-সাহিত্য+ 
পাঠ আমাদের মনুষ্যত্ব থেকে মুযুক্ষুত্লাভের পথে প্রেরণ! দেয়৷ একথা 
যেমন সত্য, তেমনি, স্ুথ-ছুংখ, জন্মমরণ। দেবাস্থুরের চিরছন্থের 

পটভূমিকায় এই মনুয্যমহিমার উপলব্ধির জগতে আহ্বান করে। 
1৬1917111)6955; বা মনুষ্যতের প্রেরণাকে পাশ্চাত্য 13010817150 

( মানবিকতা! ) কথাটির দ্বারা আংশিকভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু 
মানবসত্তার অপূর্ণতার ত্বীকৃতি সে মানবিকতাবাদে নেই। অপূর্ণ 
বলেই মানুষের পূর্ণতার প্রয়াস আর সে পরমপূর্ণতা মানুষেরই 
অস্তণিহিত ব্রহ্মসত্তার-_এই উপলব্ধি বিবেকানন্দ-সাহিত্যকে প্রাচীন 
ও আধুনিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, জড়বাদী ও অধ্যাত্ববার্দী, 
প্রেমিক ও সন্ন্যাপী--সর্কালের সবস্তরের মানুষের প্রেরণার 

আধারে পরিণত করেছে। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের মূলরস যে 

মনুয্যত্ববোধে প্রতিষ্ঠিত, সে জাতীয় রসবাদ অতীতের সাহিত্যচিন্তায় 
মেলে না। নির্দিষ্ট মতবাদের গণ্তীকে অতিক্রম করাই সব মহৎ 

সাহিত্যের ধর্ম। 

ঘে 'মানব"চিস্তা বিবেকানন্দ-সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র, সে মানুষের 

যেমন বিশেষ কোনে! দেশকাল নেই, তেমনি আর এক অর্থে সে 

মানুষের আবির্ভাব এই ভারতবর্ষেই । নে মানুষ জগতের অধীশ্বর 

হয়েও পরমসত্যের প্রেরণায় সর্ধত্যাগী, বিশ্বের মুক্তিকামনায় আপন 
মুক্তির আকাজ্ষা পর্যস্ত বিসর্জনকারী। বিশ্ববাসীর" উদ্দেশে 
বিবেকানন্দের সেই 'প্রবুদ্ধ ভারতে" আহুবান-_- 
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ওঠো জাগে। আর স্বপ্ন নয়, 

স্বপ্নের এই জগতে ভালে মন্দ নানাফুলের বিনিন্ুতোর মাল 

গেঁথে চলেছে আমাদের কর্ম। মূলহীন বৃস্তহীন সেই পুষ্পরাশি 
পরমসত্যের মৃছৃতম স্পর্শ পেলে আদিম শূন্যতায় 

বিলীন হয়ে যায়। অভী হও, নির্ভয়ে সত্যের মুখোমুখি 

দাড়াও! সত্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাও । সব কল্পনা থেমে যাক! 

আর যদি তা না পারো, তবে অনন্ত প্রেম ও নিক্ষাম সেবার 

মহত্তর স্বপ্নই দেখো | 

মহত্বম সন্যের সেই আহ্বানই-_-উত্তবিষ্ঠত জাগ্রত; 'নাচুক 

তাহাতে শ্যামা; কবিতায় 'জাগে। বীর'২__বাংলাসাহিত্যের বিবেকমন্ত্র। 

১ বীরবাণী : শতবাধিকী সংকলন : পৃঃ ৫৪ 

২ জাগে! বীর, ঘুচায়ে হ্বপন, শিয়পরে শমন, ভয় কি তোমার সাজে? 

ছুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার গ্রেতভূমি চিতা মাঝে। 

পূজা তার সংগ্রাম অপার, সঙ! পরাজয়, তাহা না ভরাক তোমা। 

চর্ণ হোক স্থার্থ সাধ মান, হুদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে স্টাম। 

নাচুক তাহাতে স্কামা” : বীরবাদী 



৫৪৬ বিবেকানন্দ ও বাংলানাহিত্য 

বিবেকাননোর স্বক্পসীমার জীবনবৃত্বে যে অনন্ত তেজের ভাগ্ার 
নিহিত ছিল। জীবনে, সাহিত্যে, ভাষায়, বি্লবে। জীবনমংগ্রামে ও 
পরম আত্মত্যাগে তাই ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বিশ্বমানমে ও বাংলা 
ভাষায় আমাদের অন্তর্নোকে মধ্যারিত হয়ে চলেছে। 



পরিশ্শি্”:১ 

ধর্ম মীমাংসা! ও রামরুষ্ণদর্শন১ 
হ্বামী বিবেকানন্দ কৃত 

[প্রভুর লীলাবসানের কিছুদিন পরে হিমালয়ে তপস্যা করিবার অভিগ্রায়ে 
গঙ্জগাধরকেও সঙ্গে লইয়া আলযোড়ায় গমনকালে এক পাস্থশালায় বসিয়। 

নরেন্ত্রনাথ গঙ্জাধরের খাতাতে তাহার সিদ্ধান্তটি বিবৃত করেন। আলমোড়ায় 

শরচ্চন্দ্র৪ ও আমাকে দেখাইলে আমি উহা! লিখিয়া লই ; এবং কবচের মত যত্ব 

করিয়া রাখি। শ্রীক্ীরামকফ্ণ-লীলাগ্রদঙ্গ লিখিবার কালে শরচ্স্রকে দিই, এবং 

তীহারও ইচ্ছা ছিল যে, দিব্ভাব লেখ! সমাপ্তকালে ভক্তসমাজে প্রচার 
করিবেন। বিধিনিরবদ্ধে পুনরায় আমার নিকট আসায়, আমি পাঠকবর্গকে 
সাদরে উপহার দিতেছি । 

'**আচার্ধপাদ নরখবি নরেন্ত্রনাথ ধিনি আমাদের শিরোমণি এবং ধাহারই 
'প্রসাদে আমরা অচিস্ত্যচরিত প্রতৃর মহিমা ঘৎকিঞ্চিৎ ধারণা করিতে সমর্থ 

হইয়াছি, তাহার ধর্ম-মীমাংল। এবং রামরুষ্-দর্শন ব্যাখ্যার প্রারভে সেই 

'মহাশক্িরই উপাসন। করিতেছেন । ]৫ 
[1 006 02110191176 25 0106 ছা 0:0১ 8150 06 ০010 আ2৪ আ101 

(50, 800 0196 00 785 300. ক্ষুন্ ব্রদ্ধাণড ও বৃহৎ এক রকমের গঠন। 

যেমন স্তর আত্মা চেতন শরীরে আবৃত, সেইরপ বিশ্বাত্মা টৈতস্যময়ী প্রকৃতি, 
বাহুজগতে আবৃত ; শবোপরি শিবা-কল্পনা নহে; যেমন মনের ভাব এবং 

অক্ষর বা কথ! ভেদ কর] যায় না, একের অন্য আবরণ-_-সেইরূপ। কর়নাগার। 

বিশ্লিষ্ট করিয়া বল] যায় মাত্র। কেহ কথ বিন চিন্তাও করিতে পারে ন|। 

অতএব 1) 036 10210171736 01616 ড25 0156 জা 00১ 2150 01) ভা০:৫ 

85 10) 30৫ 2150. 0136 »/০0::0 আ৪.5 (30৫. 

বিশ্বাত্মার এই গ্রকাশভাব অনাদি অনস্ত। অতএব নিত্য সাকার ও নিত্য 

নিরাকার মিলিয়! আমর] জানি দেখি ইত্যাদি। 

১ ্রীত্ীরামকৃঞ্চলীলামূত ( অনুশীলন ): শ্রীবৈকুষ্ঠনাখ সাল্লাল : ২য় সং; পৃঃ ২৫৯ 
২ ্ীরামকৃঞদের 

৩, ৪ স্বামী অথণ্ডানদ্ধ, স্বামী সারদা নন্দ 

€ বন্ধনীচি্ন বর্তমান লেখকপ্রদ্থ । এই অংশে 'দিষযভাব' অর্থে লীলাপ্রসঙ্জের “দিখাতাৰ ও 

-নরেক্্রনাধ' পর্য। স্বামীজীর এই রচনাটি সম্বন্ধে এ-গরন্থের 'নাধু গল্চ' ও স্বামী বিবেকানন্দ অধ্যায় 
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অথ ধর্ম মীমাংস। 

১। ছ্াণুক অসরেধু হইতে আরম করিয়া মহা আধ্যাত্মিক বলসম্পন্ধ 

মনুস্তের সহিত এই দৃশ্যমান জগৎ গ্রতিমুহূর্তে পরিবতিত হইতেছে । এই মুহূর্তে 
যেথায় আছে, পরমূহূর্তে সেই স্থান হইতে অন্যত্র নীত হইতেছে। 

২। এই নিরস্তর পরিবর্তন অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ উভয়েই হইতেছে। 

৩। এই নিয়মের অধীনে গ্রতি পত্র, শির] ও পল্লব, এবং তাহাদের সমষ্টি- 
স্বরূপ বৃক্ষ। প্রতি শরীর, মন ও আত্ম। ও এবন্প্রকার বহু মন্ুম্তের সমষ্টি- 
স্বরূপ সমাজ নিয়ত পরিবতিত হইতেছে। ৃ 

৪। এই প্রকার বহু সমাজের সমগ্িম্বরূপ এই মন্ুয্য-জগৎ | |] 
৫€| এই সকল পরিবর্তনের মধ্যে কতকগুলিকে আমর! শুভ এবং কতক- 

গুলিকে অশ্ভ মনে করি। ( পূর্বপক্ষ হইতে পারে, শ্রভাগ্তভ কি? এবং যথার্থ 
বোধ কি না?) প্রস্তাব, মন্ুস্যকে হিতাহিত, শুভাশু ভ, উত্তমাঁধম জ্ঞানবিশিষ্ট 
জীব নিষ্ধাত্ত করিয়৷ আরম্ভ হইয়াছে । 

৬। এ সকল পরিবর্তনের মধ্যে স্্টি-বোধ, পরকাল-বোধ এবং কর্ম-বোধ- 

জনিত যে সকল মানসিক পরিবর্তন সমষ্ট্যাকারে বিস্তাররূপে কার্ষে পরিণত 

হইয়া মনুয্যের জীবনে এবং সমাজে অন্য সর্বপ্রকার অনুভূতি ও অনুমান অপেক্ষা, 
অধিকতর পরিবর্তন উপস্থিত-করিয়াছে তাহার নাম ধর্ম । 

৭। পদার্থ দ্বারা, বস্তগত ধর্ম দ্বারা, অদৃষ্ট ছ্বার?, পুরুষদ্বয়ের সংঘর্ষ দ্বারা, 

সর্বশক্তিমান একমাত্র আত্মা ঘবার!, এবং জানি না আরও কত প্রকারে এই 
জগতের উৎপত্তি অন্থমিত হইয়াছে । অবশ্ঠভাবী ফল, ঈশ্বরান্থগ্রহে খণ্ডিতব্য 

ফল, ম্বাধীন, ঈশ্বরাধীন, অদৃষ্টাধীন ইত্যার্দি বছ প্রকারে কর্মের ফল অস্থমিত. 
হইয়াছে, এবং এই সকল বিভিন্ন অন্নমানের ফলম্বরূপ বিভিন্ন ধর্ম হইয়াছে । 

৮|। সমাজের বিভিন্ন, উচ্চ-নীচ অবস্থাচ্সারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত দেখ ঘায়। 

এবং “উন“বংশ শতাবীতে বাঙালীর মনন ও সাহিতা, গ্রন্থের 'নব্ভারতের প্রাণপ্রতিষ্টা : শ্রীরামকৃষ্ণ 

অধ্যায় ছুটিতে আলোচনা এবং আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৭* সংখায় লেখকের, 

“বিবেকানন্মমানসের উৎস সন্ধানে" প্রবন্ধ গরষ্টবা। বৈকুষ্ঠনাথ সান্যাল শ্রীরামকুক্কের স্লেহভাজন গৃহী 

ভন্ত। এক সময় সংসারত্যা্থ করে সন্গাস নিয়ে বন্ধু ব্বামী সার্দানন্দের সঙ্গে নানাস্থানে তগন্তা 

করেন। এই বময় ভার নাম ছিল স্থামী কৃপানন্ব। উত্তরকালে গৃহজীবনে প্রত্যাবর্তন করেন । 

বানী সার়দানদ্দের অনর গ্রন্থ 'হীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে'র নানা মুলাবান উপকরণে বৈকুষ্ঠনাথের, 
সহায়তা ছি | $ 
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৯। প্রত্যেক ধর্ম অপরগুলিকে উপধর্ম ও ভ্রমমাজজ বোধ করেন। পুর্বে 
তরবারি ছারা, এক্ষণে যুক্যাদি দ্বারা এই ভ্রম সংশোধিত হয়। 

১০। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত সম্প্রদায়ী--এবং পণ্ডিতদদিগেরও 
মত এই যে, মন্থয্যজাতি ষে প্রকার নিয়াবস্থা হইতে উন্নত অবস্থায় উঠিতেছে, 
সেই প্রকার ভ্রম হইতে সত্যে উঠিতেছে-_-যিনি যে মতটি মানেন, সেইটি 
তাহার সত্যের সীম।। 

অথ রামকৃষ্ণদর্শনং প্রবক্ষ্যামি 
নমে। রামকায় 

১। যে প্রকার বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, জর1 ইত্যাদি অবস্থাসমূহের 
সমষ্টি একটি জীবন, সেই প্রকার সর্বমন্ুত্তের সমগ্িশ্বরূপ এই বিরাট মনুত্টের 
অর্থাৎ মনুয্ত-জগতের একটি জীবন আছে। হইতে পারে ইহা সাস্ত অথবা! 
'অনস্ত। 

২। প্রত্যেক সামাজিক পরিবর্তন উক্ত জীবনের এক এক অবস্থাম্বরূপ | 

৩। যেমন বৃদ্ধ ষ্দি বলে-_-আমার বাল্যাদি অবস্থা অসত্য, তাহা হইলে 

'ষেমন উন্মত্ত-প্রলাপিত হয়, সেই প্রকার কোন বিশেষ ধর্ম অবস্থাগত মনুন্ত- 

সমাজের অগ্রবর্তী অবস্থাকে অর্থাৎ ধর্মতত্বকে ভ্রাস্ত বল উন্মত্ত গ্রলাপ। 

৪। কারণম্ এব কার্যমন্প্রবিশতি--কারণই কার্স্বূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়। 
হইতে পারে, পূর্ববর্তী কারণ কিছু নৃতন পদার্থও গ্রহণ করিয়া কার্য হয়; তাহা 
হইলেও কারণট। তাহার মধ্যে থাকিল। 

৫। অতএব প্রত্যেক পূর্ব অবস্থা পরের অবস্থার মধ্যে বিছ্যমান, প্রত্যেক 
পূর্ব ধর্মমত পরধর্মমতের মধ্যে বিগ্যমান। 

৬। অতএব ধদি যনে কর, তুমি পূর্বের ধর্মবিশ্বাস হইতে উচ্চতর বিশ্বাসে 
আসিয়াছ, পূর্বের বিশ্বাসকে ঘ্বণা করিও না; বরং ভক্তিভরে প্রণা কর; 
তাহাও সত্য। 

৭| ধর্পরিবর্তন মিথ্যা হইতে সত্যতে গমন নহে। পরস্ত এক সত্য 
হইতে সত্যাস্তরে গমন। ূ 

৮।| যেমন আমর! কোন পোলে (খু'টিতে) উঠিতে গেলে, নিয়স্থান 
হইতে ক্রমে ক্রমে উন্নত স্থানে উঠি, কিন্ত এই সমস্ত স্থানের সমটিই পোল। 
মেই প্রকার এই নকল ধর্মমতের সমস্রিগ্বরপ সত্য ধর্ম? এবং এই মকল ইঈশ্বর- 
"ভাবের সমহিই ঈশ্বর | 
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৯1 অতএব প্রত্যেক ধর্মই সত্য, এবং পরে যে সকল ধর্ম সমাজে বিস্তৃত, 

হইবে, তাহাও সত্য। 
১০। অতএব ঈশ্বর সাকার, নিরাকার, অব্যয়, এবং আরও কত কি তা. 

জানি না। | 
১১। এই পৃথিবীলোকে ঘত ভাব হইয়াছে, এবং সম্ভব, এবং অনম্ত জগতে 

যত হুইবে, এবং অন্তান্ত লোকে যত আছে এবং সম্ভব ; ভূলোক ছ্যলোক এবং 
অনস্তলোকে যত রূপ আছে এবং হওয়া সম্ভব, এবং ভাব, রূপ, গুণ যে প্রকার 

মন্থস্যজীবের মানসিক বৃতিতে প্রশ্ুটিত হয়, সেই প্রকার উচ্চতর এবং তম 
চ্দাত্মা জীবসমূহ যদি থাকে, এবং তাহাদের মানসিক বৃত্তিতে, বদি আরও কত। 
প্রকারের মঙগষের জ্ঞান এবং কল্পনাতীত ভাবাদি থাকে ; এই সকলের সম 

বিরাট পুরুষের নাম ঈর্বর | 

১২। পূর্বপক্ষ__ঈশ্বরে তাহ] হইলে স্বরূপ ব্যাঘাত, সগুণ ব্যাঘাত ইত্যাদি: 
দোষ কি বর্তমান? 

১৩। ভীত হইও না, ধীরভাবে পর্যালোচন। কর, মনে কর-_একটি শক্তি 
কোন একটি বস্তর উপর গতিকর্মের চেষ্টা করিতেছে,--কেবল একটি, তাহ! 

হইলে গতি অসভ্ভব। ইহা! নিশ্চিত, ততোধিক শক্তি এক নির্দেশে কার্য করিলেও . 
হইবে না; কিন্তু বিভিন্ন অর্থাৎ ব্যাহতভাবে কার্য করিলে (00002: 

890 0000801০:0:5 ) হইবে, অপিচ প্রত্যেক শক্তি ঠিক তাহার গ্রতিরূপ 

প্রতিঘাত শক্তির ছ্বার। ব]াহত হয়, ইহাও সত্য । (9:19 ০৫ 6৬60 ) 

১৪। সমস্ত জগৎ চলিতেছে। 

১৫। অতএব বিশ্বময় এই ব্যাঘাত বর্তমান ) এবং ইহাই বিশ্বের জীবন। 

১৬। জীবন কি? প্রতি মুহুর্তে মৃত্যু। 
১৭। যে মহাশক্তি ব্যাস্বের হননেচ্ছার শ্রষ্টা, তাহাই হরিণের পলায়নেচ্ছার, 

রষ্টা নতুব] বছ-ঈশ্বর-প্রসঙ্গ দোষ হয়। 
১৮। প্রত্যেক মনেতে কি কাম, শাস্তি, ক্রোধ, গ্রীতি ইত্যাদি বিপরীতের 

যুগ্ম বর্তমান নহে ? 

১৯। অতএব পূর্ব পূর্ব ধর্মসকল এক শ্রেণীর কার্য এবং তাহার কারণ 
কেবল পর্যালোচন। করিয়াছে, অপরগুলি করে নাই। 

২*। পুর্বপক্ষ --এক শ্রেণীর কার্ধ ষে প্রকার দয়া, ধর্ম ইত্যাদি ঘথার্থ সৎ? 
অপর শ্রেণী-_অর্থাৎ'পাপ ইত্যার্দিই মায়িকলত্ত। অর্থাৎ তাহার অভাবমাত্র। 
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২১। উত্তর-_ভাহা হইলে আমাদিগেরও উপ্টাইয়! বলিবার অধিকার 
আছে) যথা পাপই সভা, পুণ্যাদি মায়িক। 

২২। সতত উভয়েই সমান, কার্য উভয়েরই এক প্রকারের। অতএব 
কারণও এক প্রকারের । 

গল্িশিন্ত-_২ 
“সঙ্গীতকল্পতরূ” ও স্বামীজীর “গানের খাতা” 

[ “বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্যে*র প্রথম সংস্করণের স্চনায় 'সঙ্গীতকল্পতরু” 
প্রসঙ্গে যে আলোচন1 ছিল, এ সংস্করণে ত1 পরিশিষ্টের অস্ততূক্ত করা হয়। 
সেইসঙ্গে নবলব্ধ কিছু তথ্যও সংযুক্ত। “সঙ্গীতকল্পতরু'র সাহিত্যিক গুরুত্থ 
সম্বন্ধে বর্তমান লেখকই সামান্ত আকারে হ'লেও আলোচনার স্ত্রপাতকারী। 
এ গ্রন্থের সঙ্গীততত্ব সম্বন্ধে পাঠকবুন্দ শ্রীদিলীপক্মার মুখোপাধ্যায় ও স্বামী 
প্রজ্ঞানানন্দজীর আলোচনা-গ্রন্থ ছুটি দেখবেন। “সঙ্গীত-কল্পতরু'-র ভূমিকা 
রচয়িতা কে, এ প্রসঙে স্বামী গভীরানন্দজী লিখিত “যুগনায়ক বিবেকানন্দ" 
(১ম খণ্ড) থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য-_“বিভিন্ন কারণে মনে হয়, নরেঞ্জনাথ 

দত্ত বা স্বামী বিবেকানন্দই ইহার লেখক। এই বিষয়ক যুক্তিগুলি আমরা 
পর পর উপস্থিত করিতেছি । ম্বামীজীর ইংরেজী জীবনীতে বল৷ হইয়াছে, 
তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত ভৃষিক। 

লিখিয়। দিয়াছিলেন একখানি বাংল! গানের পুস্তকের জন্য । শ্রীযুক্ত ভূপেন্ত্রনাথ 

দত্ত লিখিয়ছেন যে, নরেন্্রনাথ বীয়া, তবলা, পাখোয়াজ ইত্যাদি যন্ত্রের বাজন! 

সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন, উহা৷ বড়তলার বৈষ্ণবচরণ বসাক 

প্রকাশ করেন ও উহার একখানি পুস্তক বেলুড় মঠের পুস্তকাগারে আছে। 

যুক্ত প্রমথনাথ বস্থ লিখিয়াছেন, প্রাচ্য সঙ্গীতের সহিত পাশ্চাত্য সঙ্গীতের 

তুরনাদ্বারা তিনি সঙ্গীতবিষ্ত সম্বদ্ধে অনেক নৃতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন 
এবং উক্ত শাস্ত্রের একজন অভিজ্ঞ সমালোচক হইয় ্লাড়াইয়াছিলেন। এমন 
কি, কোন দরিদ্র পুস্তক প্রকাঁশককে তিনি ভারতীয় সঙ্গীততত্ব স্বদ্ধে একটি 
প্রকাণ্ড মুখবন্ধ লিখিয়] দিয়াছিলেন। (পৃঃ ৮০) ইংরেজী জীবনী এখানে 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিশ্তবৃন্দের সম্মিলিত রচনা 1১6 165 ০ 9৪8 
15515182108, এবং ্রীপ্রমথনাথ বস্থর উদ্ধৃতিটি তার “ম্বামী বিবেকানন্দ* 

নাষে জীবনীগ্রন্থ থেকে গৃহীতএ ] 
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'সঙ্গীতকল্নতরু'র সুচনাপৃষ্ঠা-_ 

সংগীত-কল্পতরু* 

নানাবিধ বাগ্াদি শিক্ষা, স্বরলিপি ও সঙ্গীত সম্বন্ধে 
বিস্তর শিক্ষাগ্রদ বিষয় সহ জাতীয়, ধর্ম- 

বিষয়ক, পৌরাণিক, এতিহাসিক, 
সামাজিক, প্রণয়, বিবিধ 

এবং নানাবিষয়ক 

গীত সংগ্রহ 

গ্রনরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ, 
রি 

প্রীবৈষ্কবচরণ বসাক 

কর্তৃক সংগৃহীত। 

১১৮নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা] । 

আর্ধ পুস্তকাঁলয় হইতে 
শ্রীপ্তীচরণ বসাক কর্তৃক 

প্রকাশিত। 

সীতকয্পতরু'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ভাত্র, ১২৯৪ সালে। এই 

সংস্করণে “বিশেষ কথা"-শীর্বক একটি ছোট্র চন! লিখেছেন শ্রীবৈষ্কবচরণ বসাক 
--“লঙ্গীতশান্ত্র সম্বন্ধে যদিও ভরি ভূরি পুস্তক প্রকাশিত হুইয়াছে বটে, কিন্ত 

নানারূপ বাস্ধশিক্ষা, লঙ্গীতশিক্ষা, স্বর, আলাপ ও বিবিধ সঙ্গীত সন্বন্ধে জ্ঞাতব্য 
বিষয়সহ একাধারে নানা দেশীয় প্রাচীন ও আধুনিক কবিগণের গাথা একত্রে 
সমাবেশিত এরূপ সর্বসাধারণের মনোরঞজনকারী পুগ্তক অগ্ঠাপি প্রকাশিত হয় নাই। 
পিঙ্গীতকয্নতর' আজ সেই অভাব-পূরণের জন্ত জনসমাজে প্রকাশিত হইল । 
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প্রায় এক বৎসর অতীত হইল, ইহার সঙ্ধলনকার্ধ আরম্ভ হইয়াছে । শ্রীযুক্ত 

বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি. এ. মহাশয়ই প্রথমত ইহার অধিকাংশ সংগ্রহ করেন, 
কিন্তু পরিশেষে তিনি নান! অলঙ্ঘনীয় কারণে অবসর ন1 পাওয়ায় ইহা! শেষ 
করিতে পারেন নাই। তঙ্জন্ত আমিই ইহার অবশিষ্টাংশ পূরণ করিয়। সাধারণ্যে 
প্রকাশ করিলাম ।**.” 

পাঁঠকসমাজে এই সঙ্গীতসঙ্কলনটি কি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, 
সভার প্রমাণ ১৯৯৪ সালের মাঘ মাসেই এর দ্বিতীয় সংস্করণ গ্রকাশিত হয়, 
১২৯৫-এর জৈষ্ঠে তৃতীয় সংস্করণ । 

সঙ্ধলনটির বিষয়বিভাগের মধ্য দিয়ে সমকালীন শিক্ষিত সমাজের রুচি ও 

প্রবণতার হুন্দর নিদর্শন মেলে। প্রথমেই জাতীয় সঙ্গীত। হেমচঞ্জের “বাজ 
' রে শিক্গা বাজ এই রবে*__কবিতাটি দিয়ে স্থত্রপাত। এই বিভাগের অনেকগুলি 

শ্ানের তলার শুধু “হিন্দুমেলা” লেখা । মনে হয়, এগুলি জোড়ার্সাকোর 
ঠাক্রবাড়ীর প্রেরণায় অনুষ্ঠিত “হিন্দুমেলা"য় গাওয়া হস্ত। সেকালের জনপ্রিয় 
জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে শিবনাথ শান্ীর 'কালরাত্রি পোহাইল উদ্দিত সুখ তপন”, 
“ভব পদে লই শরণ+) দিজেন্্রনাথ ঠাকুরের “মলিন মুখচন্দ্রম। ভারত তোমারি” 
সত্যেন্্রনাথ ঠাকুরের “মিলে সব ভারত সন্তান” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অয়ি 

বিষাঁদিনী বীণা” “তোমারি তরে মা সঈঁপিহ্থ দেহ” যনোমোহন বস্থুর “দিনের 

বিন, সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন" প্রতৃতি অনেক গান এ সঙ্কলনে সংগৃহীত । 
এই সঙ্কলনকালে ভারতের নবজাগ্রত স্বদেশচেতন। নরেন্দ্রনাথের অন্ভূতি- 

'লোকে সর্বাগ্রে দেখা! দিয়েছে । পরবতী জীবনে বৈদবাস্তিক সন্্যাসী হলেও 

স্বব্বেশপ্রেম তার জীবনের অন্যতম প্রধান স্থর। 

জাতীয় সঙ্গীতের পর ধর্মবিষয়ক সঙ্গীতের মধ্যে রামপ্রসাদ; কমলাকাস্ত, 

'গ্বাশরখি, নীলক্ মুখোপাধ্যায় ও ভ্রেলোক্যনাথ সান্তালের গানের উপস্থিতি 

স্বাভাবিক । শ্রীরামরুষ্দেব ও স্বামী বিবেকানন্দ দু'জনেই এই সাধক কবিদের 

খানের অনুরাগী ছিলেন। শ্রারামকষ্ণদেবকে নরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম যে গান ছুটি 

শুনিয়েছিলেন_বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের “যাবে কিহে দিন আমার' এবং 
জ্বযঘোধ্যানাথ পাকড়াশী'র “মন চল নিজ নিকেতনে' গান ছুটি এ সঙ্কলনে গৃহীত। 

'মেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের “ছুই হাদয়ের নদী একঝে মিলিল যদ্ধি' এবং “কালী কালী 
'সলোয়ে আজ” গান ছুটির নির্বাচন লক্ষণীয় । 

জাতীয় এবং ধর্মবিষয়ক লঙ্গীতের পরে শ্ামাবিষয়ক সঙ্গীত, কৃষ্ধবিষয়ক 
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সঙ্গীত, বৈষব্দিগের গান, বিবিধ ধর্মসজীত, খ্রীষ্টানী সঙ্গীত, মুসলমানি গান, 
পৌরাণিক সঙ্গীত, এভিহানিক সঙ্গীত, সামাজিক সঙ্গীত, প্রণয় সঙ্গীত, বিবিধ 
সঙ্গীত, নানাবিষয়ক সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়বিভাগের মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাবীর 
সঙ্গীতরচনায় বিষয়বৈচিত্র্ের একটি গ্রতিনিধি-স্থানীয় সন্ধনন এই “সঙ্গীত-- 
কল্পতরু' | 

বেলুড় মঠের গ্রন্থাগারে 'দঙ্গীতকয়তরু'র তৃতীয় সংস্করণ বইটি আস্মস্ত 
হাতের লেখায় পরিষাঞ্জিত | খুব সম্ভব এ হত্তাক্ষর স্বামীজীর নিজের । কিন্তু 

কোন সংস্করণের জন্ত এ পরিমার্জন ? পরবর্তীকালে তো বইটির নাম হয়েছে 
“বিশ্বসঙ্গীত? ; এবং নরেন্দ্রনাথের নাম মুছে ফেলে গ্রন্থকার হিসাবে রয়েছে শুধু 
বৈফবচরণের নাম। সেযাঁই হোক, এই তৃতীয় সংস্করণের সংশোধনী 
হ্তাক্ষরটি যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষিত হয়ে স্বামীজীর হাতের লেখ। বলে' 

নিশ্চিতরূপে গৃহীত হয়, তবে এ হস্তাক্ষরে সংশোধিত ভূমিকাটি পরম মূল্যবান: 
সম্পদ বলে গণ্য হবে। 

তৃতীয় সংস্করণের স্চনায় প্রথম পৃষ্ঠায় “সঙ্গীতকল্পতরূ, এই শিরোনামের : 
উপর হাতে লেখ! আছে-_ 

কাব্যেন হন্যতে শান্বং কাব্যং গীতেন হন্ততে। 
গু নং ক 

সঙ্গীতে যে সখ পাই, সে সখ কোথাও নাই, 

এ স্থুখে বঞ্চিত যেই, বিফল জীবন তার। 

“সঙ্গীতসাহিত্যরসানভিজ্ঞঃ জেয়ং পশুঃ পুচ্ছবিষাণহীনঃ” 

তার আগে গীতের হচীতে (পৃঃ ** ) শেক্পীয়রের “মার্চে্ট অফ ভেনিস 

থেকে +106 0020 0086 0805 00..--400 9010 1091) 06 0785660৮, অংশ- 

টুকু হস্তাক্ষরে উদ্ধত। এ হাতের লেখাও স্বামীজীর ইংরেজী হস্তাক্ষরের মতে]। 
প্রথম সংস্করণের পরিশিষ্টে যে সাধক ও কবিগণের জীবনীসংগ্রহ রয়েছে, 

তৃতীয় সংস্করণে সেটি “দংগীত ও বাস্ঘ' ভূমিকার পরেই সন্গিবিষ্ট। তৃতীয় 
সংস্করণে তৃষিকা! পরিবধিত এবং পূর্ব সংস্করণের গানও কিছু বদলেছে, কিছু 
নৃতন সংযোজিত। এই নব সংযোজনের মধ্যে আছে স্বামীজীর নিজের তিনটি - 

১ “সাধু গন্য ও শ্বামী বিবেকানন্দ অধ্যায়ে (পৃঃ ৯৭-৯৮ ) ভারতীয় সঙ্গীতপ্রসঙ্গে “সঙ্গীত 

কল্পতর”' থেকে উদ্ধত ভাবলৌন্দর্ষমগ্ডিত অংশটি 'সঙ্গীত কল্পতর'র প্রথম সংক্করণের হচনায় সঙ্গীত. 
ও বাস্' রচনার ৮-১ পৃষ্ঠায় তষ্টব্য। * 
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গান “তাথেইয়! তাখেইয্স! নাচে ভোলা? ( ইংরাজী স্থর---একতাল। )) “নাহি 
কুর্য, নাহি জ্যোতি" (রাঁশিনী বাগেত্রী-_-তাল আড়াঠেকণ), “একরপ-ম্মরূপ- 
নামবরণ' (রাগিণী খাস্বাজ--তাঁল চৌতাল)। রচয়িতার নাম “নরেজ্নাখ 
দত | (পৃঃ ৫৮২-৮৩ জষ্টব্য। ) 

অন্যান্ত গানের মধো বঙ্কিমচন্জ্রের বন্দে মাতরম্? (রাগিনী--ভিলককামোদ, 

তাল-_স্ীপভাল ), রবীন্ত্রনাথের গহনকুন্মকুঞ্ধ মাঝে”, “বল গোলাপ 

মোরে বল” 'গগনের থালে রবি চক্র দীপক জলে”, “ভারত রে তোর কলঙ্কিত 
পরমাণুরাশি+, “একবার তোরা মা বলিয়া ভাক' প্রভৃতি আজকের দিনের 

পাঠকের কাছে আগ্রহজনক। 

সর্বশেষে বাংলায় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতরচন। সম্বন্ধে হ্বামীজীর অভিমত উদ্ধৃত 

করে তার এ যুগের ভাষ। ও দৃষ্টিভঙ্গীর আর একটি উদাহরণ পাঠকের সামনে 
উপস্থাপিত করি । গ্রসঙ্গত ম্মরণীয়, রাজ রাঁমমোহনের রক্ষসঙগীত" বাংলায় 

উচ্চাঙ্গসঙ্গীত-রচনার স্থচন] | 

বাংলায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-রচন সম্ঘদ্ধে নরেন্দ্রনাথের অভিমত--“আমাদের 

দেশে সকল বিষয়েই শ্বাধীন চিন্তার শ্রোত ঘে প্রকারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, 
সঙ্গীতেও তাহা লক্ষিত হয়। 

যাহা হইয়! গিয়াছে, তদপেক্ষা অধিক আর কিছুই হইতে পারে না, এই 
বিশ্বাস জাতীয় জীবনে দৃঢ় প্রোথিত হইয়। গিয়াছিল। শিক্ষার অভাবই এইরূপ 
বিশ্বাসের মূল কারণ। গ্রাচীনের।৷ কোন পথ অবলম্বন করিয়া এ সকল রাগ 
রাগিণীর হৃঠি করিয়াছিলেন, লোকে সে বিষয়ের কোনও অনুসন্ধান করে না। 

কেবল তাহার! যেগুলি করিয়। গিয়াছেন, তাহ শিক্ষা করাই যথেষ্ট বিবেচন। 
করে। ঘদি কেহ এ নকল পথ অবলম্বন করে, তাহ! হইলে তাহাকে হান্যাম্পদ 
হইতে হয়। অপর দিকে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সঙ্গীতের বহুল চর্চা থাকান্ন 

প্রায় সকল গীতই হিন্দি ভাষায় গ্রথিত হইয়াছে । গায়কমণ্ডলীর বিশ্বাস এই 
ফে, হিন্দীভাষায় না হইলে তাহা গীত হইল না) অনেক গায়ক সেই রাগ, সেই 
তাল, কেবল ভাষ৷ বাঙ্গাল! গীত লন্জাকর মনে করেন। ইহারা সঙ্গীতের 
যূল গুত্রসকল কিছুই বুঝেন নাই, কেবল শর্করাঁবাহী গর্দভের ন্যায় এবং 

গ্ড্ডলিকাপ্রবাহের সায় মূর্থ কুসংক্কারপূর্ণ ওত্ভানপ্রদশিত পথ অনুসরণ করেন। 
নাম লইবাঁর ইচ্ছা সকলেরই ব্লবতী;) বাঙ্গাল গাহিলে লোকে আদর 

করিবেনা, ওস্তাদমগ্ডলী অবজ! করিবেন, এই ভয়ে তাহার! কুষ্টিত হন। কিন্ত 
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এই কুসংস্কারের কুজ ঝটিকামাল। ভেদ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে । কেন 
বাঙ্গাল! খেয়াল হইবে না? ব্রান্ষদমাজ হইতে যে সকল বাঙ্গাল! ভাষায় ঞ্পদ 

রচিত হইয়াছে, তাহা! কি কোন অংশে হিন্দি ভাষায় রচিত এরুপ অপেক্ষা 
মন্দ? আবার এদেশে ষদি সঙ্গীতের চর্চা সমধিক হয়, যদি বাঙ্গাল! ভাষায় 

নৃতন নৃতন রাগরাগিণীর কৃষ্টি হইয়া গীত হয় তাহা! হইলে হিন্দি গানও 

বাঙ্গালাভাষায় না গাহিলে চলিবে না। 
এই সর্বলোক হ্খপ্রদ সর্বসস্তাপহারী মোক্ষপ্রদদ সঙ্গীতশান্্র কি এতই সহজ 

ষে, চিরকাল অভিজ্ঞ (1) কুসংস্কারান্ধ “ওস্তা্দজি”দিগের হস্তে পড়িয়! থাকিবে ? 

আমর] দেখিয়াছি যে, বীজগণিত এবং শব শাস্ত্রের অতি সুস্মতত্বদকল ইহার 
মধ্যে সন্নিবেশিত রহিয়াছে । অলঙ্কার, ন্যায় এবং মনোবিজ্ঞানের সহিত ইহার 

প্রাণে প্রাণে মিল, তাহা বাহুল্যভয়ে বিস্তার করিলাম না1""*”১ 

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, বাংলায় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের রচয়িতাদদের মধ্যে স্বামী 

বিবেকানন্দ অন্যতম। “সঙ্গীত কর়তরু'র তৃতীয় সংস্করণে বিধৃত নরেন্দ্রনাথ 

দত্তের গান তিনটির মধ্যে “নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি”, এবং “একরূপ-অক্ধপ-নাম 
বরণ' গান ছুটি ছাড়া তার রচিত শ্রীরামকৃষ্₹-সংগীত খগ্ুন-ভব-বন্ধন” বাংলা 

ধ্ূপদদী সঙ্গীতের আর একটি বিশিষ্ট সম্পদ । 

স্বামীজীর গানের খাতা 

বছর তিনেক আগে 'উদ্বোধন'-পত্রিকার সম্পাদক স্বামী বিশ্বাশ্য়ানন্দ 

মহারাজের কাছে খবর পেলাম শ্বামীজীর গানের খাতা একটি পাওয়া গেছে। 

ছোট বিবর্ণ মলাঁটের সেই খাতাটির মধ্যে স্বামীজীর নিজের হাতে কিছুটা 
কাঁলিতে, বেশির ভাগ পেশ্সিলে শ্বামীজীর স্বরচিত গান এবং অন্য-রচিত গান 

লেখা রয়েছে । অনেকগুলির স্বরলিপি স্বামীজী করেছেন, কিছু আবার শ্বরলিপি- 

হীন। এ খাতায় গোড়ার দিকে কিছু অংশ অন্যের হাতে লেখা । তথ্যগত 

তাৎপর্যের দিক থেকে গায়ক ব৷ সরপ্তিতদের কাছে এ খাতির মূল্য অনেক 
বেশী। কিন্তু গ্বামীজীর মানসলোকের পরিচয়ের দিক থেকে এবং স্বামীজীর 
স্ব-কৃত দ্বরলিপির দিক থেকে এ খাতাটি সাহিত্যের কারবারীদের কাছেও 

মুল্যবান উপাদান । 

সঙ্গীতকল্পতক্ষ ; প্রথম সংস্করণ ; পৃঃ ৩৫-৩৬ 
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স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ মহারাজ এই খাঁতাটি সম্বন্ধে সচিত্র বিবরণ সহ তিনটি 
প্রবন্ধ লিখেছিলেন । তার ইচ্ছা ছিল, সমগ্র খাতাটি অবিকল ছাপিয়ে দেবেন। 

তার লেখ প্রবন্ধগুলি দিয়ে সে খাতার পরিচায়িক। তৈরী হবে। রামকৃষঃ 
বেদাস্ত মঠের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজকে অনুরোধ করবেন সে বইয়ের . 

ভূমিক? লিখতে । জানুয়ারী মাসে তার আকম্মিক প্রয়াণে সে ইচ্ছা 
আর পূর্ণ হয় নি। খাতাটি ভালোভাবে সম্পাদন! করে এখন প্রকাশিত হ'লে 
পাঠক সমাজের অশেষ উপকার হবে । 

পরিব্রাজক জীবনে দক্ষিণভারতে থাকার সময় শ্বামীজী অনেকবারই মাদ্রাজে- 

সহুপাঠী বন্ধু মন্মধনাথ ভট্টাচার্যের বাড়ীতে ছিলেন। প্রথমবার আমেরিকা।, 

যাবার আগে স্বামীজী এই বন্ধুর মাদ্রাজের বাড়ী থেকেই খেতরী হয়ে আমেরিক। 
যান। এই গানের খাতার্টি তিনি গান শেখার জন্য মন্মথবাবুর মেয়েকে 
দিয়ে যান। 

খাতাটির প্রথম পৃষ্ঠায় কালিতে লেখা একটি গান। গানটির উপরে 

“নটের গীত একথা লেখা থাকায় মনে হয় এটি কোনে। নাটকের বা পরিকল্পিত 

নাটকের গান। 

“মটের প্রথম গীত 

রাগিণী কেদারা তাল চৌতাল 

বন্দে পরম পুরুষায়, অনাদি অনস্ত অব্যক্তরূপায়। 

বিশ্ব হুদৃস্ঠ অতি চমৎকার, হয় রচন। ধাহার, 
পাইবে ত্রাণ, কররে গান, কপানিধান দেবদেবতায়। 

অনন্ত ভ্রান্ত অশোক অভয় সদাসর্বজনাশ্রয়। 
অতি মহান জগতঃ ত্রাণ, ত্বসমান শিবন্বরূপায়ঃ | 

এই গানের “আরাণ, পাঠটি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজীর | প্রথম লাইনে “অন্ত: 
কেটে “অচিস্ত্য” চতুর্থ লাইনের “অঠিস্ত্য কেটে “অনন্ত” লেখা আছে। এই 
গানটির তলায় প্রথমে পেন্সিলে 

ৃব5:600:552, [08 

2200 18 86 0711095+ লেখা আছে । 

লেখাটির উপরে 'গটু হাতে কালি বোলানে| | তবে মৃজটি নরেম্রনাথেরই 
্বাক্ষয়। তারিখ অনুসারে লেখাটি ত্বামীজীর কাশীপুরে শ্রীরামরফদেবের শেষ, 



৫৫৮ পন্িশিষ্'২ 

অন্থখের সময়কার। উপরের গানটি স্বামীজীর ছাত্রাবস্থায় লেখা (হরিশ্চন্জ'- 
বিষয়ক ?) নাটকের শ্চনা বলে অন্থমিত। সেক্ষেতে এ গানটি দ্বামীজীর 

ছাত্রাবস্থায় লেখা গান। স্থতরাঁং এটিকেই আমরা স্বামীজীর প্রথম রচিত 
গান বলতে পারি । বিরুদ্ধ সাক্ষ্য না পাওয়া পর্যস্ত আমাদের এই অন্যান । 

্বামীজীর নিজের লেখ! তিনটি গান ( এর মধ্যে ছুটি স্বরলিপিসহ ) এ 

খাতায় আছে। তার উপরে আছে গানগুলি কীভাবে গাওয়া হবে সে সম্বন্ধে 
ইঙ্গিত। স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ মহারাজ ছবি-সহ “উদ্বোধন” (আশ্বিন, 
১৩৮২) পক্সিকায় যে প্রতিলিপি ছেপেছিলেন তা থেকে একটি গান 

উদ্ধত করি-- 

নাহি শ্থউ উ উধ্য নাহি জ্যোও ও ও তি নাহি শশাহ্ব স্থউউউন্দর 
ভাসে এ ব্যোমে ছায়া আ৷ আ-সম ছবি বি ইশ্বর চরা আ৷ অ। আ৷ চর। 

অস্ফুট অ অ মন আ আ আকাশে জগৎ সং ংং সার ভা আ আ সে-_- 
গঠে-এ ভাঁসে-এ ডে। ও ও বে-এ অহং শ্রো ও তে নিরস্তর অ॥ 

ধীরে ২ ছাক়াদল মহালয়ে এ প্রবে এ এ শিল-. 

বহে মাত্র অ আমি ই ইই আমিই ই এইধার! অন্ক উক্ষণ 

সে ধারা-ও বদ্ধ হলো-ও শূন্যে শৃন্ত অ অ অ মিশাইল-_ 
অব]! অ। ও মনস গো ও চর বোঝে অ প্রাণ বোঝে এএএ-বার 

এ গানটির স্বরলিপি স্বামীজী দেন নি। পরবত্ণাকালে কিছু পাঠাস্তরও 
ঘটেছে। (ভর বাণী ও রচনা :৬ঠ খণ্ড) অন্ত ছুটি গানের পাঠাস্তরও 

বিশ্বীশ্রয়ানন্দজীর প্রবন্ধে উল্লিখিত। এর মধ্যে “একরপ অরূপ" গানটির 

“যেই হূর্য সেই কিরণ” স্থলে আদি পাঠ “সেই সুর্য সেই কিরণ” এবং পরে প্রথম 
“ল্গেই' কেটে-_-যেই” পরিবর্তন বিশেষ লক্ষণীয় । “তাথেইয়। ভাথেইয়া' গানটির 
আদি পাঠে শুরু হচ্ছে “তাখীয় তাখীয় নাচে ভোল।' দিয়ে । 

স্বামীজীর এই ব্যক্তিগত গানের খাতায় তার গানের রুচির ধৈচিঞ্জ্য 
পাঠকের কাছে কৌতুহলজনক | রাধাকফ্-বিষয়ক বাংল| ও হিন্দী বেশ কিছু 
গান এ খাতায় রয়েছে। ক্রন্ষসংগীত তো আছেই। একটি অসমাপ্ত 

্র্ষনজীত--- 
“রে বিহু অঙ্গ মম মন--চিদানন্দাকাশে ত্রক্ম অ সহবাসে--হুখে কর অ 

বিচয়ণ যোগ পক্ষপুটে করি জারোহণ-_-গানটি আর কারো. রচন! বলে গ্রমাগ 
পায় ঈ! গেলে স্বামীজীর রচিত অলমাপ্ত গান গুতে পারে । 
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ব্রাদ্ষসযাজে প্রচলিত ভ্রেল্গোক্যনাথে সার্যাঙ্গের “নিবিড় আঁধারে মা তোর 

“চষকে' গানটি স্বরলিপিষহ এ খাতায় আছে। স্বয়ং রামকফদেব এবং ম্বামীজীর 
বিশেষ প্রিয় গান এটি। 

রবীন্ত্রসঙ্গীতের মধ্যে স্বরলিপিসহ "আমর যে শিশুঅতি' এবং তারে আরতি 

করে চজ্তপন' (স্বরলিপি নেই ) গান ছুটি লক্ষণীয়। বিশেষত 'তারে আরতি? 
গানটির উপরে লেখা 'একরূপ অরূপ” সুর । একেতে স্বামীজীই রবীন্্রনাথের 
কাছে খণী। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকাননের “তারে আরতি' ও 'একরপ অরূপ” ছুটি 

'গ্ানেরই স্থর 'বড়হংস সারঙ্গ' (শ্বামীজীর গানের খাতায় বড় সারঙ্' লেখা)। এ 
ছুটি রবীন্্সঙ্গীত শ্বামীজী নিজে গাইতেন এবং “সঙ্গীত কল্পতরু'তেও দিয়েছেন । 

এই গানের খাতাটিতে স্বামীজীর গান সংগ্রহের বৈচিত্র্যের নমুমাহিসাবে 
কিছু গানের প্রথম চরণ উল্লেখ করি--“যমুনা পুজিনে বসে কাদে রাধা 
বিনোদিনী” 'জল কো পানি' (লক্ষ £রী)) 'হংকমলমঞ্চে দোলে 
করালবদনি'? 'পরবত পাথার ব্যোমে জাগো”, 'ময় গোলাম: ময় গোলাম তেরা? ; 

“ছে দিন তে! গেল সন্ধা! হল পার কর আমারে", বসি যদি কিঞিদবপি? ; 
'চন্ধন চিত নীল কলেবর১) 'জাগ মা কুলকুগুলিনী') “ঘর্দি গোকুলচন্্র ব্রজে 
না এলো?) “বিশ্ব ভূবন রঞ্ন ব্রদ্ধ পরম জ্যোতি । 

বাংলাসাহিত্যের দিক থেকে উনবিংশ শভাবীর একজন শ্রেষ্ঠ সাধকের 

মংসীভসংকলন হিপাবে এই গানের খাতাটির অশেষ মৃল্য। এতে অন্তকে গান 
শেখানোর জন্য সংকলন বা! স্বরলিপি বা স্রপ্রসঙ্গ থাকলেও কোন গানগুলি 

স্বাধীজীর বিশেষ প্রিয় তা বুঝতে এই খাতাটি বিশেষ সহায়নক। স্বামী 
বিশ্বাশ্রয়ানদজীর সন্গেহ অনুরোধে এ খাতাটি নানাভাবে দেখার মৌভাগ্য 

হয়েছিল, সেকথা মনে রেখে “সঙ্গীত কল্পতর' সম্বন্ধে আলোচনায় সহায়ক 
ছিসাবে বর্তমান সংস্করণে এই সংক্ষিপ্ত পরিচায়িকাটুকু সংযুক্ত । 

গল্রিশিপ্--৩ 
অঙ্করাচার্যের 'বিবেকচুড়ীমণি' ও বিবেকানন্দের 'সখার প্রতি 

স্বামী বিবেকানন্দের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ গ্রকাশ 'দখার প্রতি” কবিতাটি 

পাক্ষিক১ পত্রিক। উদ্বোধনের মাথ, ১৩*৫) প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় লংখ্যায় 

১ প্রথম বর্ষ থেকে নধম বর্ষ অধধি “উদ্বোধন পার্ষিক পতজিক্ষা! ছিল। হি 

(বায়, ১৭১৪--পৌষ, ১৩১৫) থেকে উষ্োধন' মাসিকরণে প্রকাশিত ডি 
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(১৫ই মাঘ) প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যাটি ছ'বার মুক্রিত হয়েছিল । 
তার কারণ, “সখার প্রতি” কবিতার পাঠভেদ। একটি মুদ্্রণে সমগ্র কবিতাটির 

কয়েকটি চরণ বজিত এবং পক্ষহীন শোন বিহঙগম” স্থলে লক্ষ্যহীন” পাঠ । 
অন্ত মুত্রণে বর্তমানে গ্রচলিত পাঠ এবং “লক্ষ্যহীন* স্থলে “পক্ষহীন' পাঠ । 

বর্তমানে কবিতাটির পাওুলিপির ষে প্রতিচ্ছবি “বাণী ও রচনায়”» রয়েছে, 

তাতে ভালভাবে লক্ষ্য করলে 'পক্ষহীনে'র পক্ষ অংশটির জায়গায় 'লক্ষা” 

পুনলিখনের চেষ্টা দেখ! যাঁয়। এটি শ্বামীজীর নিজের সংশোধন কি না বলা 
কঠিন। কিন্তু আমর! যে মুদ্রণটিতে পুরো কবিতাটি পেয়েছি, সেইটিই (এখন 
প্রামাণ্যরূপে স্বীকৃত এবং মূল পাশুলিপির সঙ্গে তার মিলই বেশী। 

কবিতারটিতে বিবেকানন্দজীবনসাধনার সংক্ষেপিত রূপায়ণ এবং টি 

উপলব্ধির অনবদ্য আভাসন। সমগ্র কবিতাটি পর্যালোচনা করতে গেলে 
এ কবিতার পটতৃমিতে বেদাস্তবাদী বিবেকানন্দের সঞ্্যাসী-সমভার আদি 
প্রেরণা আচার্য শঙ্করের কথ] স্বভাবতই মনে জাগে। শঙ্করাচার্য থেকে 

বিবেকানন্দ-_-ভারতীয় মানসে বেদাস্ত-উপলব্ধির অবিচ্ছিন্ন ধারায় আধ্যাত্মিক 

সাধনার তুঙ্গশিখর যেমন বারংবার আমাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে, তেমনি বিস্মিত 
করে অনুভূতির বাত্ময় প্রকাশে এ ছুই মহাঁসাধকের বাণীসৌন্দর্য । ইন্দ্িয়াতীত 
অনুভবের সৌন্দর্য কেমন করে কবিতা হয়ে ওঠে, এক উপনিষদ তার অজস্র 

গ্রমাণ। সে প্রমাণ শঙ্করাচার্ধের নির্বাণষট্ক, কৌপীনপঞ্চক, দক্ষিণামৃতিস্তোজ,. 
বিবেকচূড়ামণি-_এমনি সব স্ভোত্র ও মন্ত্রমালায় ভাব ও ভাষার অনস্ত ইঙ্গিত 

নিয়ে প্রকাশিত। বিশেষভাবে “বিবেকচুড়ামণি'র ভাব, ভাষা ও প্রেরণ সন্্াসী 
বিবেকানন্দকে কতোভাবে অন্ধ প্রাণিত করেছে, তার বাণী ও রচনাবলীতে ভার 

অনেক উদ্বাহরণ। ম্বামীজীর একটি অবিল্মরণীয় পত্র থেকে দে-বিবয়ে উদাহরণ 

স্মরণ করি। 

স্বামীজীর “পত্রাবলী'তে স্বামী অখগ্ডানন্দজীকে লেখা ফেব্রুয়ারি, ১৮৯* 

তারিখের পত্রটিতে২ বুদ্ধ ও শহ্বরপ্রসঙ্গ অপূর্ব বিশ্লেষণে ব্যাখ্যাত। শ্রই 
পত্রটিরই গ্রান্তভাগে পরিব্রাজক অখগ্ডাননাকে স্বামীজী শ্রন্মজ্ঞ ব্যক্তির আচরণ" 
সম্বন্ধে “বিবেকচড়ামণি'তে আচার্য শঙ্কর যা লিখেছেন, তার তিনটি ক্লক তুলে” 
দিয়েছেন : 

১ স্বামী বিষেকানন্বের বাণী ও রচনা : ৬ঠ খণ্ড হটব্য। 

২ বাণী ও রচনা, ৬ঠ খণ্ড: ২য় সংস্করণ : পৃঃ ৩১$-১১৬ 
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চিন্তাশৃন্তমদৈক্ভৈক্ষমশনং 
পানং সরি্ধারিযু 

ত্বাতস্ত্রোণ নিরক্কুশ! স্কিতিরভী- 

নিব! শ্বশানে বনে। 
বস্ত্রং কষালনশোধণার্দিরহিতং 

দিখাত্ত শষ্য মহী 
সঞ্চারে। নিগমাস্তবী থিযু বিদাং 

ক্রীড়া পরে ব্রহ্মণি | 
বিমানমালম্থ্য শরীরমেতদ্ 

ভুনক্যশেষান্ বিষয়াহ্ুপস্থিতান্। 
পরেচ্ছয়৷ বালব্দাত্মবেত। 

যোহব্যক্তলিঙ্গোইসযক্তবাহ্ঃ ॥ 

. দিগন্বরো। বাপি চ সাম্বর়ো বা 

ত্বগন্ধরে। বাপি চিদস্বরস্থঃ | 
উন্মত্তবন্থাপি চ বালবন্ধা 

পিশাচবগ্ধাপি চরত্যবন্াম্ ॥ 

[ বিবেকচুড়ামণি, ৫৩৮-৪* শ্লোক ] 

এই উদ্ধৃতির সঙ্গে শ্বামীজী অংশটির ভাবান্ছবাদও দিয়েছেন-_“বরদ্মজের 
ভোজন, চেষ্টা বিন! উপস্থিত হয়-_যেথায় জল, তাহাই পান। আপন ইচ্ছায় 
ইততস্ততঃ তিনি পরিভ্রমণ করিতেছেন--তিনি ভয়শৃন্ত, কখন বনে, কখন শ্রশানে 
নিন্বা যাইতেছেন ; যেখানে বেদ শেষ হইয়াছে, সেই বেদ্বান্তেরট পথে সঞ্চরণ 
করিতেছেন। আকাশের ন্তায় তাহার শরীর, বালকের স্তায় পরের ইচ্ছাতে 
পরিচালিত; তিনি কখন উলঙ্গ, কখন উত্তম বস্ত্রধারী, কখনও জানমাজই 
আচ্ছাদন, কখন বালকবৎ, কখন উদ্মত্তবৎ কখন পিশাচবৎ ব্যবহার করিতেছে ।, 

এই ভাবাঙ্ছবাদটুকুর পরে পরম দেহের গঙ্জাধরের উদ্দেশে স্বার্মীজীর নাছরাগ 
কৌতুকে নির্দেশ--গুরুচরণে প্রার্থনা করি যে তোমার পারছিনা এবং তুমি 
গণ্ডারবৎ১ ভ্রমণ কর ।' 

১ শ্বামী অথণ্ডানন্ স্বামীজীকে “নুস্তনিপাতে'র গণ্ডারহুত্ত থেকে ক্ছি অংশ অনুবাদ করে 

পাটিয়েছিলেন। “তুমি থে 'দুত্তনিপাত' হইতে গণ্ডারদূত্ত তর্জম! লিখিয়াহ, তাহা অতি উত্তম 1” 
(উল্লেখিত প্র ) % | 

৩৬ 



৫৬২ বিবেকানন্দ ও বাংলাবাক্ছিত্য 

রক্ষবিদ. ন্্যাসীর জীবন ও আধর্শের দিক খেকে “বিবেকচূড়ামণি'র প্রভাব 
স্বামীজীর জীবনে ও মননে নানাভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছে। স্থার্মীজীর 
উদ্ধত অংশটির সামান্ত পরেই “বিবেকচড়ামণি'র একটি গ্লোকে শ্বামীজীর 
পরিব্রাজকজীবনের চিন্রটিই যেন জীবন্ধরূপে প্রতিভাত 

ক্ষচিন্ মূঢে। বিছান্ কচি্পি মহারাক্বিভবঃ 
কচিদ্ভ্রান্তঃ সৌম্য: কচিদজগরাচারকলিত: | 

কচিৎ পাত্রীতৃতঃ কচিদবদমতঃ কাপ্বিদিত- 
শ্রত্যেবং প্রাজঃ সততপরমানন্দস্থখিতঃ ॥ ৰ 

[ বি. চ. ৬৪২] 

_ত্রক্ষজ্ঞ ব্যক্তিকে কখনে। দেখায় অঙ্কের মতো) কখনে। তিনি বিশিষ্ট 

কখনো মহারাজার মতো তার বিভ্ব-বিভব, সিউল 
কখনো! অজগরবৃত্তি নিয়ে নিষ্যেষ্ট, কখনে। তিনি লম্মানিত, কখনেো৷ অপমানিত, 

কখনো বা ( লোকসমাজে ) একাস্ত অপরিচিত-_এইভাবে (সর্বাবস্থায় ) সর্বদা 
পরমানন্দে তিনি বিচরণ করেন। 

পরিব্রাকজীবনে ছুটি গ্রন্থ ক্বামীজীর লঙ্গে থাকতো -_গীতা1 এবং 12716817012 

0£ 00115 ( ঈশান্থসরণ )1 সেই সঙ্গে অন্থমান কর] চলে গুরুপরম্পরাক্রমে 
প্রাপ্ত আচার্য শঙ্করের উত্তরাধিকার-_বিশেষভাবে কিসিরালনা 
ভয়ে রহন করে ভ্রলেছেন। 

পরিব্লাজকজীবনের আগে স্বামীজী যখন “নরেজ্রনাথ দত” এই নাষেই 

লিখছেন, তখনও “বিবেকচূড়ামণি'র প্রভাব তার রচিত গানে ছায়াপাত 
করেছে। আ্ীনরেন্্নাথ দত ও শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাকের সংগৃহীত “সঙগীত- 
ক্পতরু'র তৃতীয় সংস্করণে (জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫) নরেন্ত্রনাথের তিনটি গান সক্কলিত-_ 
'তাথেইয়া৷ তাথেইয়। নাচে ভোলা” ( ইংরেজী সুর--একতাল।) ; “নাহি বদর্য্য 
নাহি জ্যোতি' (রাগিণী বাগে্রী-তাল আড়ঠেকা ), “একরূপ-অরূপ-নামবরণ' 
(রাগিণী খাঙ্থাজ-_তাল চৌতাল )। “বাণী ও রচনার ষষ্ঠ খণ্ডে প্রলয়, 
গিরোনামে “নাহি হয নাহি জ্যোতি? গানটি একদিক থেকে শ্ররণীয়। অরম্ঠ 

প্রলয় ও “টি (একরপ-অরূপ-নাষবরণ ) কাশীপুরে থাকাকালে স্বামীজীর 
স্মার্ধি-ল্ সমা্িল অহতৃতিরই প্রকাশ ।* কিন্ত পূর্বহুরী শঙ্বরাচার্ষের লাধমোপলব্ধির 

| টিনরজ্ধৃসটিিটারি হিল »ম খণ্ড: ব্বানি-শিষ্ঠ-লঘাধ : পয ও ১৭৭ অধ্যায় 
. আব্য। | পু 
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লগে “নাহি নুরধ্য নাহি জ্যোতি'-গানটির ভাষাভক্জীর সান এক্ষেত্রে আমাদের 
লক্ষণীয় । “নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক সত্দর'--এ অংশটি 'ন তল 
সুর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং'--এই উপনিষদ্ঙ্জোকের দ্বারা জন্প্রাণিত। 

'আমাদের অবিষ্ট “বিবেকচূড়ামণি*র ভাবসাদৃষ্ঠ গানটির পরবর্তী অংশে লক্ষণীয়। 

'অস্ফুট মন-সাকাশে, জগৎসংসার ভাসে, 
ওঠে ভাসে ডোবে পুন: অহংআোতে নিরস্তর ॥ 

ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল, 
বছে মান “আমি” 'আমি+_-এই ধার। অনুক্ষণ | 

“বিবেকচূড়ামণি'তে 'অহংজ্ঞানের আশ্রয় শুদ্ধ আত্মার শ্বরূপ-বর্শনায়'১ ক্লোক 

প্রকৃতিবিকৃতিভিন্ঃ শুদ্ধাবোধন্বভাবঃ 

সদসদদিদমশেষং ভাসয়ন নিবিশেষঃ| 

বিলসতি পরমাত্মা৷ জাগ্রদার্দিঘবস্থা- 

ত্বহমহমিতি সাক্ষাৎ সাক্ষিরপেণ বুদ্ধেঃ ॥ [ বি. চৃ. ১৩৫ ] 

-"ফারণ ও কার্য থেকে ভিন্ন, শুদ্জানহ্বরপ'নিধিশেষ পরমাস্মা অখিল স্ুল ও সুম্্ 

জগৎকে প্রকাশ করে বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিরপে জাগ্রৎ আদি অবস্থায় “আমি” "আমি" 
এই বলে যেন নিজেকে প্রকাশ করছেন।২ 

“বিবেকচূড়ামণি'র উদ্ধত শ্লোকটির দ্বিভীয়ার্ধ এক্ষেত আমাদের 
অভিনিবেশযোগা--পরমাত্মা। সাক্ষাৎ সাক্ষিক্ূপে জাগ্রৎ আদি অবস্থায় 'জামি' 

“আমি'--এই বলে নিজেকে প্রকাশ করে লীলারত। স্বামীজীর “বহে বাজ 

“আমি আমি” এই ধার] অনুক্ষণ”-_আমাদের ধারণায়-_আত্মোপল্ধির এই 
মুহূর্ত। 

অবস্ঠ তারও পারে “অবাঁডযনলোগোচরম্*_-অই্িতাুভবের তুঙ্গশিখরে 
'গানটির পরিসমাপ্তি। 

স্বামীজীর পূর্বোল্লেখিত গান ছটি--নাহি হুর্য্য নাহি জ্যোতি” এবং 'একরপ- 

অরূপ-নাম-বরণ' ১৮৮৬ সালের রচনা বুলে মনে হয়। স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানব্দজীর 
সংগৃহীত স্বামীন্গীর ব্যস্ষিগত 'গানের খাতা" এ ছুটি গানের শ্বররিপিলহ পাঠ 

১০২ স্বামী বেছানাননসম্পাকিত 'বিবেকচূড়ায়ণি' জক্ন্যা। এ প্রব্ধে “বাবর “বিষেক- 
চূড়ামণি'র উদ্ধৃতি ও অন্ুবাঁষের প্রধান উৎস এই কান, । . 



৫৬৪... বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

স্বার্মীজীর স্বহন্তে লেখা রয়েছে ।১ ১৮৮৭-র শিবরাতরিত্রতের দিন সফালে 
বরাহুনগর মঠে মাষ্টারমশাই শ্রীতারক (স্বামী শিবানন্দ ) ও শ্ত্রীরাখাল (্বামী 
ব্হ্ষানন্দ )-_এ ছু'জনের কণ্ঠে নরেনের সন্ভ-রচিত “তা থৈয়া তা ধৈয়। নাচে 

ভোলা” গানটি শুনতে পান। "গান গাহিয়া দুইজনেই নৃত্য করিতেছেন।, 

(কথাম্বত : ৪র্থ ভাগ: ২১শে ফেব্রুআরি, ১৮৮৭ সালের দিনলিপি ।) 

এ গানটিও হ্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ-সংগৃহীত ক্বামীজীর “গানের খাতা" 
রয়েছে। 

উপরের গান তিনটির পরে ১৮৯৪ খ্রঃর শরীন্মকালে শ্বামীজীর আরমমেরিক! 

থেকে লেখ! একটি চিঠিতে “গাই গীত শুনাতে তোমায়” কবিতাটির গ্রথম দিকের 
অংশ (“একা আমি, হই বহু, দেখিতে আপনরূপ'-_অবধি পাঠ ) পাওয়া ধায়। 
এ কবিতাটি প্রথমে ভক্ত-ভগবানের লীলাসম্বদ্ধে সচিত হ'লেও শেষ অবধি 
অধৈতবা্দী চেতনায় উত্তীর্ণ ।২ 

বাংলায় লেখা শ্বামীজীর খুব সম্ভব পরব্তাঁ কবিতা! প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় 
সংখ্য। (১৫ই মাঘ, ১৩০৫) 'উষ্বোধনে' প্রকাশিত 'সখার প্রতিঃ। এর এক 

বছর পরে দ্বিতীয় বর্ধ, প্রথম সংখ্যা, ১ল। মাঘ, ১৩*৬-সংখ্যার “উদ্বোধনে” 
'নাচুক ভাহাতে শ্তামা' কবিতাটি প্রকাশিত। প্রকাশকালের এতট৷ পার্থক্য 
থেকে স্বভাবতই মনে হয় “সখার প্রতি আগে লেখা। 

স্বামীজীর অন্ভবে ও সে অনুভবের বাণীরূপে আচার্য শঙ্করের প্রভাবের 
একটি বিশেষ উদাহরণ তার “সখার প্রতি কবিতা । পরিব্রাজকজীবনের ছুটি 

অধ্যায় তাঁর জীবনে। প্রথমবার ভারতপরিক্রমাস্তে আমেরিকা-ইংল্যাণ্ড- 
বুরোপ-ভ্রষণ, দ্বিতীয়বার ভারত পরিক্রমাস্তে ইংল্যাগ্-আমেরিকা-মুরোপ-ভ্রমণ। 
গ্রথমবারে ধাত্র। শুরু হয়েছিল একাকী, দ্বিতীয়বারে নান! সঙ্গী থাকলেও শেষ 

অবধি বেলুড় মঠে একা ফিরে আপ1। প্রথমবারের অভিজ্ঞতার পটভমিতেই 
ভার জীবনার্শন 'সখার প্রতি'তে প্রকাশ করেছেন : 

১ স্বামীজীর “গানের খাতা'র সামনের পাতায় 'নরেন্দ্রনাথ ধত্ত' নামে ইংরেজী স্বাক্ষর এবং 

তারিখ, ২২শে জানুআরি, ১৮৮৬। এ প্রীসঙ্গে এই 'গানের খাতা”টি অবলম্বনে স্বামী 

বিশ্াপ্রয়ানম্বজীর কয়েকটি সুলিখিত সচিত্র প্রবন্ধ 'উদ্বোধন'-পত্তিকার গৌরব । এই প্রবন্ধগুলি 
এখন গর্থাকারে প্রকাশিত হ'লে পাঠকসমাজের বিশেষ উপকারে লাগবে । 

৩৭ উদ্বোধন, পঞ্চম বর্ষ, *ম সংখ্যা, ১ল1! আবাড়, ১৩১+-সংখ্যার প্রথম প্রকাশ। বীর 

দেহাবসানের পরে তার চিঠিপত্র থেকে আবিষ্কৃত 
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যোগ-ভোগ গার্স্থা সন্যাস, জপ-তপ, ধন-উপার্জন, 

ব্রত ত্যাগ তপস্যা কঠোর, সব মর্ম দেখেছি এবার ১." 

বিস্তাহেতু করি প্রাণপণ, অর্ধেক করেছি আন্ুক্ষয-_ 
প্রেমহেতু উন্মাদ্বের মতো, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায় ; 
ধর্মতরে করি কত মত, গঙ্জাতীর শ্মশান আলয়, 
নদীভীর, পর্বতগহ্বর, ভিক্ষাশনে কত কাল যায় । 
অসহায়-_ছিঙ্নবাস ধরে ঘারে বারে উদর পূরণ-_ 
ভগ্নদ্দেহ তপন্তার ভারে, কি ধন করিনু উপার্জন? 
শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার-_ 
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার-_ 

উদ্ধত চরণগুলির শেষ দ্বিকে “শোন বলি_-বিবেকচুড়ামণির “শৃু, সে? 
সম্বোধনটি স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ায়। আচার্য শঙ্করের মতোই তিনি 
সত্যসন্ধানীর কাছে একাধারে গুরু ও বন্ধু; আর শঙ্করের আত্মোপলন্ধি 
স্বামীজীর অন্তরে প্রেমের মহাসত্যে রূপাস্তরিত। গুক্ষভাই শ্বামী তুরীয়াননদজী 
সেই কথাটি মনে করিয়ে, লিখেছিলেন--“গ্রীতিঃ পরমসাধনম্।”--আবার সাধন 
কি? -_-সকলে প্রেম। হ্বামীজী বলেছেন “এক তরী করে পারাপার ।,”১ 

দ্বামীজীর ভাষায় সেই এক তরী কি? 
মন্ত্র-তন্ত্র, গ্রাণ-নিক়মন, মতামতঃ দর্শন-বিজ্ঞান, 
ত্যাগ-ভোগ, বুদ্ধির বিভ্রম, “প্রেম” “প্রেম'_-এই মাত্র ধন। 

কিন্ত জীবনের যে মর্মাস্তিক অভিজ্ঞতায় চরম জান করুণার অশ্রুতে পরিণত 
হুয় একদিক থেকে দেখলে তাই তে "মায়া, । “সখার গ্রতি'-র সুচনায় সে 
কথ! শ্বামীজী আশ্চর্য কয়টি বিপরীত উদ্বাহরণে উপস্থাপন! করেছেন : |] 

আধারে আলোক-অন্ভব, ছুঃখে সুখ, রোগে স্বাস্থ্যভান ; 

প্রাণ-সাক্ষী শিশুর ক্রন্দন, হেথ! স্থখ ইচ্ছ যতিমান্? 
আচার্য শঙ্কর মানষের এই অর্তনিছিত অজ্ঞানের স্বরূপ বুঝাতে গিয়েই শিশ্ত 

ও সখার উদ্দেশে বলেছেন : | 

অতশ্মিংস্তদ্বুদ্ধিঃ প্রভবতি বিষূঢ়ন্ত তমসা 
বিষেকাভাবাদ বৈ স্ফুরতি ভূজগে রজ্ছুধিষণ]। 

১ বস্থামী ভুরীক়্ানদ্থের পন্র' : ১১%1১৬ তারিখের পত্র জবা । 
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ততোহনর্থব্রাতো৷ নিপততি সমাদাতুয়ধিক- 
স্ততে। ফোহসদ্গ্রাহ: সহি ভবতি বন্ধ: শৃগু সথে 

-_ অজ্ঞানতমসায় আচ্ছন্ন ব্যক্তি যাকে য1 নয় তাকে' তাই বলে ভূল করেম। 

বিবেকের ( পৃথকৃকরণের ) অভাবেই (প্রকৃত ) সর্পে ( মিখ্য) রজ্চবুদ্ধি ্ষুরিত 
হয়। এই ভুলের বশে কেউ যদ্ধি (প্রকৃত) সাপকে দড়ি ভেবে গ্রহণ করে, 
তবে তো৷ তার মহাবিপদ । শোনে বন্ধু, মিখ্যাকে গ্রহণ করাই বন্ধন। 
[ অইৈত-বেদাস্তের প্রসিদ্ধ উদ্দাহরণ “রজ্জুতে সর্পভ্রম”। এখানে শঙ্কর “সর্প 
রজ্জুম” ঘৃষ্টাস্তের উল্লেখ করেছেন । ] - 

্বামীজী 'সখার প্রতি? সম্বোধনে কোনে। গুরুভ্রাতাকে বিশেষভাবে উ 

করেছেন, এই প্রচলিত ধারণায় না গিয়ে আমর! একথাও ভাবতে পারি €ষ, 
আচার্য শঙ্করের 'শৃণু সখে'_এই সম্বোধন থেকে অঙ্কপ্রেরণ! নিয়ে তিনি তীর 
সমকালীন ও ভবিষ্যতের সব পাঁঠকবর্গের উদ্দেশেই “সখা” সপ্ধোধন করেছেন । 

সব আর্ত জিজ্ঞাস্থর কাছেই তাঁর নিবেদন “শোন বলি, হরমের কথা ।, 

“সখার প্রতি” কবিতার একটি মিশ্র উপম1 কবিতার ইতিহাসে অতুলনীয়। 
সে উপযায় 'সংমার-জলধি” উতভীর্ণ হওয়ার একমাত্র সম্বল _-্বার্থহীন প্রেমের 
কথ] বলতে গিয়ে স্বামীজী লিখেছেন : 

যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ, 

এই সেই সংসার-জলধি ছুঃখস্থখ করে আবর্তন । 
পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার, 
বারংবার পাইছ আঘাত, কেন কর বুখায় উত্তম? 

আপাতদৃষ্টিতে “বুদ্ধিরথে' “জলধি' উত্তীর্ণ হওয়ার প্রচেষ্টা অসঙ্গত মনে হতে 
পারে। কিন্ত কবির ভাষায় উপমাগত মিশ্রণ এখানে দোষ নয়, গুণই হয়ে 
উঠেছে। স্বয়ং শেকস্পীয়র যখন “হামলেটে'র সংশয়দোলায়িত হৃদয়ের 
বাণীরপে--০ 8156 20005 2:8817590 2. 99৪. ০0৫6 0:0015199, লেখেন--তখন 

সমন্তার সিন্ধুর বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণের চেষ্টার অসভ্ভাব্যত। আমাদের বিশ্মিত করে 

না। বরং যুদ্ধক্ষেত্র ও 'সমন্যা-জর্জরিত, হৃদয়সিন্ধু-_-এ ছুয়ের অস্তরতম মিল 
পাঠককে আরো মুগ্ধ করে। 

আর 'পক্ষহীন বিহজমে'র বৃ! পলায়নের চেষ্টাই কি আমাধের লংসার থেকে 
পলায়নের সব চেষ্টার ব্যর্থতার অনিবার্য উপম] নয়? এ জগৎকে ভালোবেসেই 
জগৎকে উত্তীর্ণ হতে হবে। জেক্ষেত্রে বুদ্ধি নয়, হয়ই সব চেয়ে বড়ে। সহাদ্। 
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পপক্ষহীন বিহ্জ” কথাটিতে একটু বিরুদ্ধতা রয়েছে। তাই হয়তো কেউ 
কবিতাটির পাঁওুলিপিতে ও “উদ্বোধনে” “লক্ষাহীন” করতে চেয়েছিলেন এই 
শবধটিকে। কিন্ত তাতে আরো অর্থহীন হয়ে পড়তো বক্তব্য । বিরোধাভাললহু 
'পক্ষহীন বিহ্ম'ই আমাদের বুদ্ধিনির্ভর সমাধানপ্রচেষ্টার যোগ্য প্রতীক । 

্বামীজীর উপযায় পেক্ষহীন বিহঙ্গমে'র পলায়নচেষ্টার মতো 'বুদ্ধিরথে' 
সিদ্ধুতরণের অসস্ভাব্যতা আরে! স্পষ্টভাবে মানবজীবনের গভীরতম সঙ্কটকে 
প্রকাশিত করে । ঠিক কোন্ উপায়ে সংসাররূপ মহাসিন্ধু আমর] উত্তীর্ণ হযে ? 

নিয়মিতমনসামুং ত্বং শ্বমাত্মানমাত্ব- 
স্যয়মহমিতি সাক্ষাদ্ বিদ্ধি বুদ্ধিপ্রসাদাৎ। 
জনিমরণতরঙ্গাপারসংসারসিন্ধুং ] 

_. প্রতর ভব কৃতার্থে। ব্ন্মরপেণ সংস্থঃ ॥ [ বি. চু. ১৩৬ ] 

সংযত মনে এবং শুন্ববুদ্ধির সহায়ে এই দেহে (এই জীবনে) আত্মত্বরপকে “আমিই 
নেই শুদ্ধ আত্মা'__-এইভাবে গ্রত্যক্ষরূপে অস্থভব কর এবং এর ফলে জন্মমরণের 

তরঙ্গসমাকুল অপার সংসারসাগর উত্তীর্ণ হও) ব্রদ্ধে স্থিতিলাভ করে কৃতার্থ হও । 

আচার্য শঙ্করের দৃষ্টিতে যে মুক্তি (সংসার-সিদ্ু-উত্তরণ ) শুন্ববুদ্ধির দ্বার 
্রহ্ষন্বরূপ উপলব্ধিতে লাভ করা যায়, ম্বাযী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে সেই মুক্তির 
এক তরী ব৷ উপায় 'ন্বার্থহীন প্রেম'। ছু'জনের দৃষ্টিতেই সংসার জলধি বা 
সিন্ধু। ছু'জনেই ব্রহ্মসংস্ছের দৃষ্টিতে বিশ্বজনের মুক্তির উপায়-অন্বেষণে ব্যাকুল। 

শহ্বরের নির্দেশ__-'সংসার-সিদ্ধুং প্রতর'-_স্বা্মীজী মনে করিয়ে দিয়েছেন--“এক 
তরী করে পারাপার।” শুদ্ধ জ্ঞানই কখন শ্ুন্ধ প্রেমে জগৎ-সংসারকে নিক়্ে 
মুক্তির অভিলাধী । 

জীবম্মুক্তের লক্ষণ বলতে গিয়ে আচার্য শঙ্ষরের বাণী :: 

ন প্রত্যগ ব্রন্মণোর্ডেদং কদাপি বঙ্গসর্গয়োঃ। 

প্রজয়! যে! বিজানাতি ল জী বন্ত্তলক্ষণঃ । 
-_থার্ঁ জ্ঞানের ফলে ধিনি জীব ওব্রদ্ষের মধ্যে এবং ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে 
কখনে। ভেদ দর্শন করেন না, তিনিই জীবন্ুক্ত। 

আচার্ষের দৃষ্টিতে ব্রদ্মোপলব্ধির পরম নত্য : 

বক্তব্যং কিমু বিভতেহত্র 
বহুধা! ব্রশ্মৈব জীবঃ স্বয়ং [বি. চু ৩৯৪ ] ূ 

-জীব ও ব্রদ্ধের এক্য সম্বন্ধে আর বেশী কি বলবে1? জীব স্বয়ং বন্ধই 



৫৬৮ | বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

'মধার প্রতি'র শেষ চার গঙক্তিতে শ্বার্দীজী ভারতবর্ধের চিরস্বন 
ব্রঘ্ধোপলধির সত্যকে তার নিজন্ব “প্রেম অপ্রাণিত করে নবযুগের 
সাধনমজ উচ্চারণ করেছেন: 

দ্ধ হ'তে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়, 
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ বার পায়। 

বহরে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খু'ঁজিছ ঈশ্বর ? 
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর । 

(বাণী ও রচনা: ৯ 

সমস্ত জীবই বদ্ধ, তাই নকলের গ্রতি গ্রসারিত গ্রীতির ছারা, 
সেবার দ্বার! বিরাটের উপসনাকে স্বামীজী তার উদ্দি্ট শিশ্ক বা সখাদের রে 
আইর্ণরপে স্থাপন করেছেন। আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন- 
অদ্বৈতচেতনায় এ ছুই মহান খধির ভাবগত যোগস্ুত্ররূপে এখানে স্রীরামকষবাণী 
শরদীয়--“শিবজানে জীবসেবা' | বগ্ুত প্রীরামরৃষদেবের মাধ্যমেই স্বামীজীর 
অধৈত-সাধনার সঙ্গে যোগ। 

্রদ্ষ। জীব, জগৎ-এই তিনের মধ্যে এক ক্রদ্ধসত্যকেই কোনে খষি 

জগতের কাছে ঘোষণা করে অনন্ত সত্যের আবরণ মোচন করতে পারেন, 

আবার কোনো খষি জীব ও জগংকে আত্মন্বরপে গ্রতিঠিত করার জন্ত ফিরে 
ফিরে জন্মগ্রহণ করতে পারেন। 'নখার গ্রতি'র বিবেকানন্দ সেই অনন্ত প্রেম 
ও করুণার অধীশ্বর । আচার্য শঙ্বরের “বিবেকচূড়ামণি' স্বামীজীর দাধন! ও 
উপলব্ধির জন্ততম শ্রেষ্ঠ পথনির্েশক। মানুষের সহজাত “অনন্তের অধিকার'কে 
ধিনি যেভাবে মনে করিয়ে দেন, তিনিই একাধারে মহাজানী মহাগ্রেমিক। 

আচার্য শঙ্কর ও শ্বামী বিবেকানন্দ-_ছুই “কবিরর্ীধী'র অন্তর যোগটুকু 

আমাদের লক্গণীয়। 



নির্ঘণ্ট*-১ 
(ব্যক্তি নাম) 

্ 

অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় 

১৫৬-৫৯১২৩৩ 

অক্ষয়কুমার দত ২৩৬,৩১৩ 

অক্ষয় বড়াল ৫৩৭ 

অথগ্ডানন্দ (ম্বামী ) ৬৮১১০১১১৯৩, 
১১৪) ১১৬, ১২৮১ ১৩০-৩১১ 

১৫০-৫২, 

২৩৬১ ২৮৪-৮৫১ ৩২৯) ৩৯৩, 

৪৫৯) ৪৭৭) ৫৪৭, ৫৬৯১ ৫৬১ 

'অচি্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৫১-৫২ 

অজিতকুমার রায় ১৪৭ 

অতুলপগ্রসার্দ ১৪, 

অনধানন্দ (শ্বামী ) ১৯৩, ২৩৬ 

অন্নদাশংকর রায় ৪৫১ 

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ২৭৫ 

অমিতাভ চৌধুরী ৫৩৭ 
অমিয় চক্রব্তী ১৪, 

অযৃল্যচরণ বিভ্ভাতৃষণ ২ ৭৬,২৮৫ 

অযুল্যতূষণ মেন ৩৪৭ 
অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ৫৫৩ 
'অরবিন্দ (শ্রী) ৩২১) ৪২৬ 

অজুপন ৬, ১৩৭-৩৮ 

'অসিতকুষার বন্দ্যোপাধ্যায় ( ড:) 
৩৩২, ৩৩৫ 

জা 

আগওরজজেব ৩৫ 

'আত্মস্থানন্দ ২৮৫ 

* জী তাপসহুমার ভট্টাচার্য সংকলিত ।, 

আনেস্ট বার্কার ৩৬৯ 

আমহাস্ট (লর্ড) ১৩ 

আলাসিঙ্গ। পেরুমল ৩৮১ ১৪৯, ১৯৩, 
২৫০) ২৫৮, ২৬৬ ৫২৪ 

আনেকজাগ্ডার ২*৯ 

ই 
ইঙ্গারসোন ৮২ 

ইঞ্জনাথ বন্দোপাধ্যায় ৪৭১ 

ঈী 
ঈশ্বরগ্ুগ্ত ৩৬০১ ৪৭১ 

উ 

উপেক্্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৩৮ 

ঞ 

এগল ৫২৯ 

এঙ্গেল্স্ ফ্রেডারিক ৩৭২-৭৩ 

এডমগু রোস্টাণ্ড ৪০৯ 
এস. ই. ফ্রস্ট (জুনিয়র ) ২৪১ 
এস. সি. নাঞ্জুণ্ডা রাও ৩৫৮ 

ও 

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ৩৪, ১৭৩) ২৯৪ 

ওয়াপ্টার পেটার ৫৩৮ 

ওয়ান্ডে! (শ্রীমতী ) ৬৯-৭, 

ক 

কবীর ৬৩) ৬৬১ ৩৪৯.৫০১ ৩৫৭, 

৩৭৪ 



৫৭০ 

কমলাকাস্ত ৪৯, ১৩৯, ৫৫৩ 

করুণানিধান ( বন্দ্যোপাধ্যায় ) ১৪* 
কর্ণ ৬ 

কাণ্ট ১৭৩ 

কার্পমার্ক ৩১২-৭৫, ৩৭৪ 

কালভে ( মাদাম ) ৪১০ 
কালিদাস ৮৮ 
কালিদাস রায় ১৪* 
কালীপনদদ ৪৮৭ 

কালীপ্রসম্ন সিংহ ৪৬-৪৭, ৬২১ ১৪৩, 
১৩৩ 

কিরণচন্দ্র দত্ত ১৮৯, ২৮৫) ২৪৯০ 

কীট্স্ ২০৪ 

কুমারিল ভট্ট ৩৬৮ 

কুমুদ্বন্ধু সেন ২৮-২৯, ২৬৬ 

কুমুদরঞ্জন মল্লিক ১৪* 
কপ ৬ 
কৃষ্ণ (শ্রী) ৬, ৩৫, ১৩৭-৩৮১ ১৮৯ 

১৯৩) ৩৩৯-৪০১ ৬৪৯১ ৩৬৬ 

৬৮, ৪৪৭ 

রুষ্দাস কবিরাজ ৯৬ 

কষকুমার মিজ্. ১৪১ 

কফ্ব্যাল ভট্টাচার্য ( গুড়গুড়ে ) ২৮৩ 

কফানন্ম (স্বামী ) ৪৮১ 
কেরী, উইলিয়ম ৪৭ 

কেশবচন্ত্র ১৪৭, ২২৭, ৪২১ 

কোম্ত, ১৭৪, ২৫৩, 
৩৬৮১ ৩৭১ 

কোলরিজ ১৮ 

ক্রি্টিন ( ভগিনী ) ১৬-১৭১ ২২) ১৭৭, 
৩৬২ 

৩৪৪-৪৫, 

বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

ক্ষীরোদগুসাদ বিষ্ভাবিনোদ ২৮৫ 

শা 

গজ্গেশানন্দ (স্বামী ) ২৮৫ 

গভীরানন্দ (স্বামী ) ৯৩, ১০২, ২২৮, 
৪৩০) ৫৫১ 

গান্ধীজী ৩২১ 

গিরিশচন্দ্র ১৪৮, ২৭৯১ ২৮২১ ৪৮৭, 

গুডউইন ৪১২ | 

গোবিন্দসিংহ ( গুরু )১৯৩ " 

চ 

চণ্ডীদ্দাস ১৩৯ 
চারুচন্দ্র বন্ধ ২৮৩ 

চার্বাক ৩৫৭ 

চার্লস. টি. ম্মিথ ২৪১ 

চৈতন্তদেব ৩৫) ৬৬১ ১৩৮; ১৭১১ 

২০৬১ ৩৪৯-৫০) ৩৫৭১ ৩৭৪, 
৩৮১ 

জ 

জগদীশচন্দ্র বস্থ ৪১১ 
জগঘন্ধু ভঙ্গ ১৪৩ 

জনক ( রাজষি ) ৩৬৭ 
জয়দেব ১৩৯, ২৩৪১ ২৭৯ 

জি. ভেঙ্কটেশ্বর রাও ২৫৮ 
জীবানন্দ (স্বামী ) ২৮৫-৮৬ 

জুল বোওয়া ৪১, 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর ১৪৬ 

ট 
ট্জাস-আ-কেম্পিস ৯৯, ১৮৭, ২৯ 

টমাস হ্থামারলীন (হামারকেন ) 
৯] ডজ 



নির্ঘন্ট 

টেকচাদ ঠাকুর ৪৫, ৪৭, &৭) ৬৬ 

ড 

ভারুইন ২৫৩ 

ভিরোজিও ৩৪, ৩৫২-৫৩, ৫৩২ 

ডেভিড আর কিন্স্লি ১৫৮ 

তি 

তুরীয়ানন্দ (ম্বামী) ১৩৩, 

২২১, ২৮২১ ৪৭৩) ৫১০১ 

৫১৫-১৭) ৫৬৫ 

ক্রিগুণাতীতানন্দ (স্বামী) 
৬৬১ ২৭১১ ২৭৪-৭৫, 

২৭৯১ ২৮৫) ২৮৭) ২৯০) 

৩৯৫১ ৪১৩১ ৫১৬ 

ব্রেলাক্যনাথ মুখোপাধায় ৪৭৮ 

ত্রেলোক্যনাথ সান্যাল ৪০, 

৫৫৯ 

৫৫৩, 

১৫ 

দময়ন্তী ৩৮২ 

দয়ানন্দ ( ব্বামী ) ২৮৫ 
দ্বাছ ৩৫০ 

দাস্তে ১১৫ 

দাশরঘি ৫৫৩ 
দিলীপকুষার মুখোপাধ্যায় ৯৮, ৫৫১, 

৫৫২ 

১189৯ রায় ১৪, 
ছিজেজ্জনাথ ঠাকুর ২৮৪, ৪১২-১৪, 

৪১৫-১৬, ৫৫৩ 

দীনবন্ধু মি ৪৬১, ৪৭৮ 

দীনেশচন্দ্র সেম ২৮-২৯- গ. 

€৭৯. 

ছর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় ২৮৫ 

হুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্কতীর্ঘ ৯১ 
ছুর্যোধন ৬, ৪৮০ 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮৮১ ৩০০১ ৩১৩, 

৪২৯ 

দেবেশচন্দ্র দাস ৪৫১ 

ব্বোণ ৬ 

ধ 
ধনগোপাল মৃখোপাধ্যায় ৩০৫ 
ধ্যানানন্দ (স্বামী ) ২৮৫ 

ন 

নচিকেতা ৭, ১৭৮, ২২৮ 

নৃচিকেত। ভরছ্বাজ ২৩৮ 

নজরুল ইসলাম ১৪০ 
নকীনচন্দ্র ১৩৮, ১৪৬ 

নানক ৬৬) ৩৪৯-৫০। 

৩৮১ 

নানাসাহছেব ৪১০ 

নারদ ১১৫, ৩৭৭ 

নিবেক্ধিতা (ভঙ্গিনী ) ১৪, ৩৭, ৬৯১. 
৮০১ ৮৪১ ১৬২-৬৩১ ১৭৫১ ১৮৩১, 

৩৫৭১ ৩৭৪১ 

১৮৫১ ১৯৩, ১৯৮১ ২১৪; ২২০) 

২৮২১ 

৩১৪১ ৩৮৪১ ৪১১১ ৪২৬) ৪৩১১. 

২৩৬-৩৭, ২৫৫৫৭) 

৪৩৯, ৪৪১১ 6৫৯) ৫৩৮১ ৫৪.১ 

. পীরামরামণ (স্বামী) 

২২৫, ২৮৫) ২৪৯২ 

নিশিকাস্ত ১৪* 

৪৩১ ৬৯১. 

_শীরষচন্্র চৌধুরী ৮৮, ৫২৯ 



€৫খহ 

'নীলকণ্ মুখোপাধ্যায় ৪৫৩ 
নেপোলিয়ন ১৯৩, ৪০৯১ ৪১১১ ৫২৮- 

২৯ 

প 

'পওহারী বাবা ২১৯-২০ 
'পতগ্জলি ২৯) ৯৪ 

পরমানন্দ (শ্বামী ) ২৮৫ 

পরঙরাষ ৪৭৮ 

পরিমল গোস্বামী ২৯৮, ৪৬২-৬৭ 

পাঁণিনি ৯২-৯৪ 

-প্যারীাদ মিত্র ১১, ৪৬-৪৭, ৬১-৬২ 

২৫৪১ ৩০০) ৩১১১ ৩৫২) ৪২৯, 

৪৫৪ 

প্রকাশানন্দ (স্বামী ) ২৮৫ 
প্রজ্ঞানন্দ (গ্বামী ) ২১০, ২৮৫-৮৬ 

গ্রজ্ানানন্দ (শ্বামী ) ৯৮১ ৫৫১-৫২, 

৫৫৭ 

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ৪২১, ৪৮৮ 

্রভানন্দ (স্বামী ) ২৩ 
প্রভাগচন্দ্র (হ্বামী বেদানন্দ ) ৪৭৭ 
প্রমথ চৌধুরী ৪৬, ৫৪, ৯০, ৩১১, 

৩৮২) ৪৪৫) ৪৫১১ ৫৩৭ 

'প্রমথনাথ তর্কভৃষণ ২৮২ 

প্রমথনাথ বন্ধ ৫৫১ 

'প্রমথনাখ বিশী ৮৮, ৩০০ 
'প্রমধাদাস মি ১১৩, 

২৪ 

'প্রিয়নাথ নিংহ ২৫৪ 
গল্লেটো। ৩৬৫) ৩৭৩ 

২১৪১৫ 

বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

ষ 

ফাকি (প্রীমতী ) ৭৫ 
চে] 

বস্ধিমচন্দ্র ১২) ৩০১ ৪৬-৫০১ ৬৮১ ৮৮" 

৮৯১ ৯৯১ ১১১১ ১৩৮১ ১৪৩১ 

১৪৬, ২৩৬১ ২৫৪১ ৩৯০১ ৩০২) 

৩১২-১৩১, ৩৫২১ ৩৫৪, ৩৭৮, 

৪২৫, ৪২৯, ৪৬৪, ৪৭১, ৪৭৫, 
৪৮১১ ৪৮৪১ ৫০২) ৫৫৫ । 

বশিষ্ঠ ৩৭৭ ] 

বসওয়েল ৫৩ | 
বাকিংহাম ১ 

বাণভট্ট ৯৫ 
বাণী বন্থু ২৪০ 
বা্নহার্ড, সারা (মাদাম ) ৪০৯) ৪১০, 

৫২৮-২৯ 

বাসুদেবানজ্ম (স্বামী ) ২৮৫ 
বিচ্ভাপাগর ৪৫-৪৭১ ৪৯১ ৮৮৮৯১ 

১১১১ ১১৬, ১৯৩) ২৩১, ২৩৬, 

২৮৩, ৩৫২) ৪২৯) ৪৭১১ ৪৭৫, 

৪৮১১ ৪৮৫ 

বিষ্ভাপতি ১৩৯ 

বিনয়কুমার সরকার ৩৪ 
বিনোদিনী ৪৮৭ 

বিমুক্তানন্দ (স্বামী ) ২৩৭ 

বিশ্বনাথ দত্ত ২৪৫, ৫৭৮ 

বিশ্বাশ্রয়ানন্দ (ন্বা্মী) ১৮০, ২৮৫, 
৫৫৬-৫৪, ৫৬৩-৬৪ 

বিষু। দে ৩৪-৩৫) ৬২১ ১৫*-৫১ 

৷ বিহবারীল্মাল ১৭৬ 



নির্ঘনট 

বুদ্ধ ৬৫-৬৬,) ৮০-৮১১  ১১৪-১৫, 

১৭১-৭২) ১৭৮) ১৮) ২৭৬১ 

৩২৯) ৩৪৪) ৩৪৯১ ৩৬৬-৬৭) 

৩৭১, ৮১১ ৪২১১ ৪৪৭, ৪৮৮ 

বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ৫৫৩ 

বেদানন্দ (স্বামী ) ৪৭৭ 
বেদাস্তানন্দ (ত্বামী) ১৮১, ২৩৩, 

৫৬৩ 

বেস্থাম ২৫৩ 

বোধানন্দ (শ্বামী ) ২৮৫ 
বৈকুষ্ঠনাথ জান্ন্যাল ৯৭, ১*৩-৪, 

২৭৯, ৫৪৭-৪০, 

বৈষ্ণবচরণ বসাক ২৩) ৯৭, ৫৫২, 

৫৫৪১ ৫৬২ 

ব্যাল ৩৭৭ 

ব্রজেন্ত্রনাথ ( শীল ) ১৭৪-৭৫) ২১৫ 

ব্রহ্মগোপাল দত্ত ২৯০ 

ব্রক্মানন্দ (স্বামী) ১১৭-১৮, ১৯৩, 

২৮৪, ২৮৮১ ৪৫) ৪৫৯, ৪৬৬, 

৪৭৩) ৫৬৪ 

ব্রায়ান ৩২৫ 

ভবতৃতি ৮৮ 

ভর্তৃহরি ২০৭ 
ভারতচন্দ্র ২৬ 

ভিক্টোরিয়া (রাণী ) ৩৫৮ 
ভীদ্ম ৬ 

ভূবনচন্্র মুখোপাধ্যায় ৪১৯ 
ভূর্দেব মুখোপাধ্যায় ১৯, ৮৮, ২৩৬, 

২৫৪, ৩১৩, ৩৫২ ৩৫৩, ৪8২৯. 

৪9৩, 

ভূপেক্রনাথ দত (ডঃ) ৩৩৮৪ ৩৫৫). 
৩৬১-৬২১ ৪০৭ 

ভোলাপুরী ২৮৩, ৪৭৫-৪৭৭ 

ম 

মতিলাল বস্থ ২৩৫ 

মধুকদন (মাইকেল ) ১২, ২৬, ৩৫- 

৩৬, ১৯৯-১০১ ১৩৬) ১৪৩-৪৬, 

১৪৮১১৬০৭৬১১ ১৬৩১ ১৬৬১ 

১৬৮-৭০১ ১৯৩) ৩৫৩) ৪২৪ 

মনোমোহন বন্ধ ৫৫৩ 

মন্ধনাথ ভট্টাচার্য ৫৫৭ 
মহাবীর ৭) ৩৫) ৩৬৬-৬৭ 

মহেন্দ্রনাথ % ( মাস্টারমশাই ) ২০, 
৬৯-৭০) ২৮৩ 

মহ্ন্দ্রনাথ দত্ত ২৬-২৭১ ৬৮১ ১৭৩১, 

১৭৮১ ২৩৪-৩৫১ ২৩৭৩৮), 

২৭৯) ৩৯৪১ ৫৩৯ 

মাঁধবানন্দ (স্বামী ) ৬৯, ২৮৫ 
মিলটন ৪১ 

মুক্তিপ্রাণ! (প্রত্রাজিক। ) ২৩৭ 

মিল, জন স্ট,য়ার্ট ১৭৪, ২৩৭ 
মৃণাজিনী বস্থ (শ্রীমতী) ১২০) ১২৭ 

মৃত্ু্চয় বিদ্কালঙ্কার ৪৭, ৮৮১ ১৫, 
৩৫২ 

.. মেরী লুই বার্ক ৬৮১ ৭২, ২১৫ 

মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী ২৮৫ 
মোহিতচন্দ্র সেন ১৫১৫২ 

মোহিতলান মন্যবার ৮৮-৯ 
ম্যাকৃলাউড়, জোনেফাইন ' ১০৭০৪ 



৪৭৪ 

ম্যামূলার ২৮০ ৩০৫-০৬, ৪৮৫ 

য 

যাছগোঁপাল মুখোপাধ্যায় ৩৫৫ 
বীুত্রী্ট ৬৫, ১৭১, ১৮৭১ ২২৪, ২২৬, 

৩১৮) ৪৮৮ 

'যোগানন্দ (শ্বামী ) ২৬৫ 
ক 

রজনীকান্ত বিস্তাভৃষণ ২৮৩ 
রঙগলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৬ 

রজনীকাঁস্ত সেন ১৪, 
রজনীকান্ত বিষ্ভারত্ব ৯৩ 
রঘীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৩৭ 

রবি বর্ম ৩৯৪ ১ 

-ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১ ৩, ৯১ ১১, 

২৭-২৮, ৪৬, ৫৪) ৬২১ ৭৫১ 

৮৮৪৯০) ১১১১২) ১১৬১ ১১৮, 

১৩৬) ১৪০১ ১৪৩১ ১৫৯-৫১১ 

১৫৭) ১৫৯১ ১৭৬১ ২৩৩-৩৭, 

৩৪৬৬ ১ ৩১১১৩) ৩৬৯১ ৪৯০১ 

৪১২, ৪৩৯ 

৪৫৯-৫১১ ৪৬৪১৪৮১১৪৮৫ ২২) 

৪১৬, ৪১৭-১৯১ 

৫২৬, ৫৩৩১ ৫৩৭১ ৫৫৩, ৫৫৫, 

৫৫৯ 

স্রবীজ্রকুমার দাশ (ডঃ) ৩৮১ 
রমেশচন্দ্র দত্ত ৮৮, ১৬৪, ৩৫৪ 

রাইট (অধ্যাপক ) ৭২, ২১২ 
রাজকফ মুখোপাধ্যায় ৩৪৫ 

'রাজনারায়ণ (বস্তু) ১২১ ১৪৩, ২৩৬, 

২৪১) ৩৫২) ৩৫৩) ৪২৯ 

ক্লাজল আমায় ২৬৩ 

বিবেকনেন্দ ও বাংলাসাহ্ত্য 

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ৩৫২ 
শ্লাণ। গ্রতাপ ১৯৩ 

রাধাঁনাথ শিকদার ৪৬, ৬১, ৩১১ 

রানাডে ৪৫০, ্ 

রাবণ ৪৪৬, ৪৮০ 

রাম ৭, ৩৫, ৩৬৬-৬৭) ৪৪৬ 

রাম (শ্রী) ১১-১২১ ১৪, ২৫১ 

২৭, ৩৩) ৩৯-৪০১ ৪৯-৫২| ৬৫- 
৬৬, ৬৮-৬৯১ ৭৮-৭৯১ ৮৬ (৯ 
১০৩-৪১ ১১৫১  ১২২-২৩, 

১৩২১ ১৩৬, ১৩৯-৪২, ১৪৭, 

১৭১-৭৩) ১৭৯১ ১৮১১ ১৮৪, 

২২০, 

২৫৮, 

১৯৮১ ২০৬) ২১৪-১৬, 

২২২-২৩, ২২৭, ২৩১, 

২৬০ ২৭১০৭২, 

৩৪২, 

৩৪৫) ৩৭০১ ৩৭৫১ ৩৮১১ ৩৮৩, 

ঠ ২৬৪-৬৬১ 

২৮৪১ ৩০৪-৫১ ৩১৭, 

৩৮৫) ৪০৭) ৪২৯,৩৭১ ৪৫৫) 

৪৫৯-৬১১ ৪৬৮১ ৪৭০১ ৪৭৩ 

৪৭৮১ ৪৮১১ ৪৯৮১ ৫০২-৩, 

৫২৬১ ৫৪৭) ৫৪৮) ৫৫৩, ৫৬৮ 

রামকষ্ণানন্দ (হ্থামী) 
১২৩-২৭১ ২৮৪১ ২৮৯, 

১১৫-১৭, 

৪৫৪, 

৪৫৮ 

রামনারায়ণ তর্করত্ব ৪৭১ 

রামরাম বস্থ ৩৫২ 

রামগতি স্তায়রত্ব ১৪৩ 

রামতঙ্গ লাহিড়ী ৪২৯ 
রামানন্দ ৩৪৯৫০ 

রাঙ্ান্কুজ ২৯৬,৩৫৭) ৩৬৮, ৭৪ 



ধদির্ন্ট 

রামপ্রসার্দী ৪০১ ১৩৯, ১৮২১ ২৫৬, 

€৫৩ 

ঝামমোহছন ১১ ১১-১৩১ ৪০১ ৮৮১ ৯১১ 

১০৫১ ১১৬১৭) ১৪৭) ১৯৩, 

২২৭) ২৩৬, ২৫৪১ ৩০২, ৩১৩, 

৩৪৪, ৩৫৫) ৪২১১ -৪৩৯১ ৪৫০, 

৪৭১) ৪৮৫) ৫৫৫ 

রামেন্ত্রসুন্দর ঘ্রিবেদী ৫২৪ 

রুশো ২৫৩ 

রোম? রোল ১৫৯, ৩০৫ 

গা 

“লক্ষীবাঈ ১৯৩ 

লিটন স্ট্্যাচি ৪০৯ 
লুই ক্যারোল ৩৯৯ 

'লোকেশ্বরানন্দ (স্বামী ) ২৩৫ 
শ 

শক্কর ( আঁচার্য ) ৮০১ ৯২১ ১৭১-৭২, 

১৮১১ ২০২১ ২৯৪১ ২৯৬-৮, 

৩২৯১ ৩৫০১ ৩৫৭১ ৩৬৮, ৩৭৪, 

৫২৩, ৫৬০) ৫৬২) €৬৪-৬৬ 

৫৬৮ 

শংকরীগ্রসাদ বস্থ ১৮৯, ২৯৮১ ২৮৬ 

শবরম্বামী ২৯, ৯৩ 
খরচ্চন্দ্র চক্রবতণী ৮৪-৮৫১ ৯৭, 

১০৭-৮১১৪৪১ ১৯৩, ২৬৭, 

২৬৯ ২৮৩ 

শরৎচন্জা ৪৭৫-৭৮ ৫০৬) ৫২২ 

শশধর তর্কচূড়ামণি ৪৮১, ৪৮৮ 

শশিক্ভৃষণ দত্ত ২৪৪, ২৪৭) ৩১৫ 

শশিড্ষণ দাশগুধু (ডঃ) ৪২৭ * 

৫৭৫ 

শশী সাগ্ডেল ৪৫৬-৫৭ 

শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় (ডঃ) ৩৭৯ 
শিবনাথ শাস্ত্রী ৬১, ১৪০) ৪২৭, ৪৮৮, 

৫৫৩ 

শিবাজী ১৯৩, ৩৫০ 

শিবানন্দ (হ্বামী ) ১২১১ ৪৭৩) ৫৬৪ 

শ্রীম ৫২ 

শুকরেব ৮ 

শুদ্ধানন্দ (ম্বামী ) ২০১ ২৩, ৮৫-৮৭% 
৯৬, ২০৭১ ২৮৩১ ২৮৫১ ২৮৮) ৩৩৬ 

শেকৃস্পীয়র ৩১*১ ৫৫৪, €৬৬ 

শেলী ১*৫-৭৬) ২০৪ 

শৈলেন্দ্রনাথ ধর ২৪৬ 

শোপেন হাওয়ার ১৭৩ 

শ্রদ্ধানন্দ (স্বামী ) ২৮৫ 
ঙজ 

সচ্চিদানন্দ (ম্বামী ) ২৮৫ 
সত্যকাম ৩৭৭ 

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৫৩ 

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৭ 

সত্যেঞ্জনাথ জুমার ২৭, ১৪২১ ২২ 

সদানন্দ (শ্বামী ) ১৬২, ২৩৭, ২৬৪ 

সরল! ঘোষাল ৪৬০ 

সরলাবাল। সরকার ৪৩, 

সাত্বনা দাশগুধ ৩৭৯ 
সাবিত্রী ৩৮২ 
সারদাদেবী ২৫৭ 
সারদানন্দ (স্বামী) ২৯৩৯১ ৩৪, 

১০৯১ ১৭৫) .২৭৭-৭৮) ২৮৯১ 
২৮৩) ২৮৫) ২৯১১ ৩৪৬ ৩৫৫১ 
৪২৫-৪২৬) ৫৪৭, ৫৪৮ 



৫৭৬ 

সীত। ৩৮২ 

দীভামাধ গোস্বামী (ডঃ) ৯৬ 

কুমার রায় ৫১১ 
নুধীন্্রাথ তি ৩৪-৩৫ ৬২ 

নুমীলচন্ত্র দরকার ১৫৪ 

ুনীলবিহারী ঘোষ ২৪ 
নুদ্বরানদ (দ্বামী ) ২৯৬) ২৮৫ 

সুভাষচন্দ্র ৩২১ 

্বরেন্রণাথ মজুমায় ১৭৬ 

সথরেনচন্ত্র সমাজগতি ২৭২, ২৮৮ 

২৯৪ 

রেশবাবু (্) ৪৮৭ 

মেট জন ১০৪ 

সেভিয়ার, মিঃ ৪১২ 

সোযর মৃজতবা! আলী ১৯৯) ৩* 

দোষেখরানদদ (স্বামী) ৩৭৯ 
স্বরূগানন্থ (দ্বামী) ২৬৩, ২৮৫ 

|. 

ছরপ্রসাদ মিত্ (ডঃ) ১০১) ৩০, 

বিবেকানদ ও বাংলামাহিত্য 

হরগরসায শান ২৮৫ 
ছরিপা আচার্য ৪৫ 
রবার্ট ম্পেন্দার ২৩ ১৭৩, ২২৬, 

২৩৫৩৮) ২৪০-৪১) ২৪৩-৪৯) 

২৫১০২৫৩) ২৫৫) ২৭৯) ৩১৪. 

১৬) ৩১৪) ৫৩৪ 

হিউম ১৭৩ 

'হিমানীশ গোস্বামী ৪৬৪. | 
হিরয়ানদ (স্বামী) ২৮৫ | 
হিয়ামান্থ (পেয়র ) ৪১৭) ৫২৮ | 

হিরা ম্যার়িম ৪১৯ 
ইভোম প্যাচ ৪৫, ৪৭) ৫৭) ৬৬) 9৪৫8 

হেগেল ১৩৭ 

হেমচন্ত্র ঘোষ ৩৬১ 

হেমচন্্র বঙ্গোপাধ্যায় ১৪৩) ১৪৬, 

৪৫৩ 

হেল, মেরী ১৩৪) ১৭৯) ১৮৪) ২৭১) 

৩২৩-২৪) ৩৬১ 

ছেঠি, উইলিয়ম ৩৯) ১৭৩ 

সথামলেট ৫৬৬ 



নির্ঘপ্ট-২ 
(গ্রন্থ, প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি ) 

৩১৩, ৩২০ ৩৪৬) ৩৬১-৬৩) 

অঙ্ছবাদ বিবেকানন্দম্ ৯৬ ৩৬৫), ৩৮৬১ ৩৯৫)  ৪১২- 

অঞ্জলি ১৩০ ১৬, ৪২০১ ৪২৩-২৪) ৪৩৩-৩৪, 

অশ্রমতী ১৪৬ ৪৪৯, ৪৫১১) 98৫২) ৪৬৭-৬৮, 

অগ্টাধ্যায়ী ৯২ ৪৭৪১ ৪৮৫) ৪৮৯১ ৫০৮ ৫১৬, 

অশ্ফুট স্মৃতি (শ্বামীজীর ) ৮৫ ৫৩৮১ ৫৪৩) ৫৫৬) ৫৫৮-৫৯) 

আযালিস ইন দি ওয়াগ্ডারল্যাণ্ড ৩৯৯, ৫৬৪১ ৫৬৭ 

৪৮৪ উনিশ বিশ ৩৩২১ ৩৩৫ 

আআ উপনিষদ ৭, ১১৭১ ১৪৭, ১৫৬) ১৬২) 

আত্মচরিত ১৪, ১৭০-৭১১  ১৭৮-৭৯১ ২০৪) 

আধুনিক বাংলাসাহিত্য ৮৯-৯, ২৩১) ২৫২১ ২৫৫) ৩৮০) ৪১৩) 

আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয় ২৯৮, ৪৬২- 
৬৩ 

আনন্দমঠ ১৪৬) ৩৫৫) ৪০৭ 

আনন্দবাজার পত্রিকা ২৩২ 

আবোল তাবোল ৫১১ 

আলালের ঘরের দুলাল ৪৫, ৪৭-৪৮ 

ঈী 
ঈশা-অন্ুসরণ ২২৯-২৩৫) ৪৮৮ 

উ 
উদ্বোধন ১১১ ২৩-২৫, ৪৬) ৯৩) ১০৫) 

১৪৮০৯) ১২১) 

১৫০১ ১৫৭) ১৭৭) ১৮০১ ২০৩, 

১২৯-৩০, 

২১৮, ২৩৫) ২৪৫১ ২৫৮) ২৬৩. 

২৭৫১) ২৭৭-৮৬১ ২৮৮-৪২) ২৯৫) 

২৪৭, ৩৩১, ৩৪৯; ৩১১, 
রি 

“৩৭ 

৫৪০) ৫৬৩ 

উ 
উনবিংশ শতাবীতে বাঙালীর মনন ও 
সাহিত্য ১২১ ৯৭১ ১০৪১ ৩৪৪) ৫৪৮ 

১. 

খাথেো ১৭১, ১৯৬ 

ক 

কঠোপনিষদ্ ৭) ৪২, ২৯৪, ২২৮, 

৪৩৩ | 

কবি প্রীরামকৃ্ণ ৫১-৫২ 

কমলাকাক্কের দঞ্তর ৪৬৩ / 

কর্মযোগ ১৫১ ২৩) ২১০১ ২২০১ ২২৪, 

৫৪০ . 

কাব্য সঞ্চয়ন ১৮৭ 

কুমার সম্ভব ৫১৩ 



৫৭৮ 

কুরুক্ষেত্র ১৪৬ 

কষ্চবিত্র ৩১৩) ৩৫৪ 

কেনোপনিষদ ৫২ 

কোম্তদশন ৪৪৫ 
গাঁ 

গগরুড়শাবক' ( লেগল ) ৪*৯ 

জানযোগ ১৫, ২৩, ২০৫) ২২৪, ২৭৪, 

৫৪০ 

গীতগোবিদ্দ ২৩, ২৩৫), ২৩৮, ২৭৯, 
৫৩৯ 

গীতা ৮০১ ৯৬, ১৩৭) ১৯৩) ২৯৫১ 

২২৪) ২৩১১ ২৩৩১ ৩৩৯-৪১, 

৩৪৩, ৩৪৯১ ৩৬৮) ৪৭২, ৫৬২ 

গোরা ৪৮ 

| চ 

চতুর্দশপন্দী“কবিভাবলী ১৬৫ 
চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ ৪৪, ২২৯, 

৩৭৯ 

চৈতন্ত চরিতামূত ৯৬, ২৮৩ 

ছ 

ছান্দোগ্য উপনিষদ ২৬৪ 
ছিন্নপন্ত্র ৪১৮ 

চুছন্দরী বধ (কাব্য ) ১৪৩ 

জ 

জগতের কাছে ভারতের বাণী ৩২৯ 
৩৩৪) ৩৩৩ 

জনসনের ( ডাঃ) বাণীনংগ্রহ ৫৩ 

জযিদার রবীন্দ্রনাথ ৫৩৭ 

জীবনস্থতি ১৪৩ 

জীবম্মুক কিরণচন্ত্র দত্ত ২৯, 

বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য ? 

তি 

তন্ত্র ৭ 

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ৪২ 

দূ 

দিব্যবাণী ( দেববাণী ) ৬৯ 
দেবী চৌধুরাণী ১৪৬ 

ধ 

ধর্মমীমাংস! ও রামকৃক্দর্শন ১০৩! 
ন 

নির্বাণ ষঢক ২০৮ 

নান। চর্চা ৩৮২ | 

নানাসাহেব ৪১০ 

প্ 

পরিব্রাজক ৯, ১২, ২১-২৪১ ৪৬, ৫১, 

৫৫-৫৯১ ৬৩১ ৬৬১ ৮২১ ১০৮৭৯, 

১১৩১ ১৭৭১ ১৮১-৮২১ ২৯২, 

৩১১০১২১ ৩৩৫-৩৬১ ৩৫৬, 

৩৬২-৬৩১ ৩৮৬-৮৮১ ৩৯১১ ৩৯৫- 

৯৬১ ৩৯৮) ৪০০) ৪০২১ ৪০৮ 

৪১২-১৩; ৪১৬-৪১৯১ ৪২০১ ৪২৪) 

৪৪৪-৪৯) ৪৬৮১ ৫০৪) ৫০৬-৯১ 

৫১৩১ ৫১৫) ৫২২; ৫২৯) ৫৩৮ 

পরিচয় ৮৯ 
পজাবলী ২১, ৪৬, ৫১, ৬২, ৬৬-৬৭, 

১০৯) -১১৩১ ১২১? ১২৪২৫, 

১৪৬) ১৪৯১ ১৩১-৩২) 

১৮৮) ২৯১১ ৩২২, ৪৫২) ৪৬২, 

১৩৬) 

৪৬৫) ৪৬৬) ৪৮১, ৫৬০ 

পশ্চিমযাত্রীর ভায়ারি ২৮; ৬২ 



মির্ঘন্ট 

পথের দাবী ৫** 
পথের সঞ্চয় ৪৩৯ 

পুরাশ ৭, ২২৪; ২৫২ 

পুরুবিক্রম ১৪৬ 

প্যারাডাইস লস্ট ১৯৩ 

প্রবন্ধ সংগ্রহ ৫৪ 

প্রবুহ্ধ ভারত ১১, ১৬৮, ১৭৪১ ২৯৯১ 

২১১, ২২৮; 

২৬৩) ২৮৫) £৪৪ 

প্রভাস ১৪৬ 

প্রাচা ও পাশ্চাত্য ৯ 

২৩-২৪১ ২৮২৯১ ৪৬) ৫১, ৫৩) 

২৫৮) ২৬০-৬১) 

১২১, ১৮১৪৯) 

৫৯) ৬১১ ৬৩১ ৬৬-৬৭) ৯৬১ ১০৮- 

৯) ১১৫) ২৮-৮২) ২৯২, 

৩১১-১২, ৩১৮১ ৩২০১ ৩২৩, ১ 

৩৬৫, ৩৮৭, ৩৯১, ৩৪৪) ৪১৯০ 

২০১ ৪২৪২৭) ৪৩০১ ৪৩৩ $ 
৪৩৪, ৪৪৫-৪৬, ৪৪৮-৪৯১ 

৪৫০) ৪৬৮১ ৫০৫) ৫০৭) ৫২৯- 

৩০, ৫৩৩, ৫৩৮১ ৫৪২ 

বৰ 

বঙ্গার্শন ২৮, ১৫০ 

বন্ুন্দরী ১৭৬ 
বর্তমান ভারত ১১ ১২, ২০-২৪, ২৯১ 

৫৩) ৪৬, ১০৪) ১০৮১১) ১৬৮, 

২৯২) ২৪৫-৪৭, ই সপ্২, 

২৯৪১ ৩১১১ ৩১৩-১৪১ ৩২৯, 

৩২৪) ৩২৮) ৩৩২১ ৩৩৫১ ৩৩৮, 

৩৪৭১ ৩৪২) ৩৯৬-৪৮১ ৩৪২ 

৩৫৫, ৩৫৭১ ৩৬৯৩৩) ওগ 

€ণ৪ 

৭৯১ ৩৮১১ ৩৮৬১ ৩৯১) ৩৯৫, 

৪০২-৪০৩, ৪৪৭১ ৪২২) ৪২৪) 

৪৩৪, ৪৮৪৯১ ৫৯০১ ৫০২-৯৩, 

৫০৬-০৭) ৫১৫-১৬) ৫২১১ ৫৩০) 

৫৩৮) ৫৪১) 

বন্থমতী ২৩৫, ২৩৮-৪৯) ৩১৫) ৫৩৯ 

বাংলাসাহিত্যের একদিক ৪২৭ 

বাইবেল ৬৫) ১*৪, ২৩১১ ২৩৩ 

বাঙ্গলার ইতিহাস ৩৫২ 

বামুনের মেয়ে ৫২২ 

বাল্মীকি রামায়ণ ১৬১, ১৬৩ 

বিবিধ প্রবন্ধ ৪৮, ৩৫৪ 

বিবেকানন্দ চরিত ২৭১ ১৪২১ ২২ 

বিবেকানন্দ শিলাম্মারক গ্রন্থ ৩৭৯ 

বিবেকানন্দের সাধনায় মস্ত্রতাবন। ও 
সঙ্গীত ৯৮, ৫৫২ 

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতন1 ৩৪৭ 

বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজচিন্ত] 
৯৮১ ৩০ ০ ৯ 

বিবেকানন্দের সমাজার্শন ৩৭৯ 

বিবেকচূড়ামণি ১৮১, ২৯২, ২৯৪, 
২০৭১ ২৩১, ২৩৩১ ৫৬৯) ৫৬২- 

৬৩) ৫৬৫) ৫৬৮ 

বিলাতযাজীর পক ১৯, ২৮৯-৮১, 
৩৯৪) ৪১৩ ৩৬২১ ৩৮১৮৭ 

॥. ৪১৫১৭ 

বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৫৪ 
বিশ্ববিবেক ২৪০১ ২৫৪৫) ৩৮১ 

বিশ্বসংগীত ৫৫৪ 

বিষবৃক্ষ ৪৮ 



৫৮৬ 

বিসর্জন ১৫৬ 

বীথিক। ৫৩৩ 
বীরবাণী ১৮৪) ১৮৯, ৫৪৫ 

বৃত্রসংহার কাবা ২৪৩ 

বৃহদারণ্যক ৪৪, ২২৫ 

বেদ ৭, ১৭*১ ২২৪৪ ৩৪৩ 
বেদান্ত গ্রন্থ ১৩, ৩১৩ 

বেদান্ত দশন ৯১, ১১৯ 

বৈরাগ্যশতক ২*৭ 

ব্যঙ্গকৌতুক ৩**, ৪৬৪ 

্রহ্মবাদিন্ ১১, ২৫৮১ ২৬*১ ২৬৩- 

৬৪, ২৮৩, ২৮৫ 

্রাঙ্মধর্ম ৩১৩ 

ভ্ভ 

ভক্তিযোগ ১৫১ ২২৪ 

ভক্তিস্ত্র ১১৪ | 

ভগিনী নিবেদিতা! ২৩৭ 
ভাববার কথ] ৯, ১২, ২৩-২৪, ২৯, 

৪৬) ৫১) ৫৮) ১০৫) ১৯৯) ২৩৭, 
২৮০-৮১, ২৯১-৯২১ ২৯৫- 

৯৮) ৩০৯, ৩১১-১২১ ৩৩২, 
৩৫৫, ৩৯৫, ৪০০১ ৪২৫) ৪৬৭- 
৭২) ৪*৮১ ৪৮১১ ৪৮৯১ ৪৯৩, 

৫৩৯-৩১১ ৫৩৮ 

ভারতচন্ত্র ২৬ 

ভারতবর্যায় উপাসক সম্প্রদায় ৩১৩ 

ভারতাত্বা শ্রীরামরু্খ ২২১ 
ভারতী ১১৯, ১২৬, ৪১ 

ভারতে বিবেকানন্দ ২৩, ৪১, ৩৩৬ 
৩৩৭) ৩৪২) ৫9৩ 

ভারতের সাধনা ২৮৬ 

বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য 

ম 

মহারাজ কষচন্দ্র রায়ন্ত চতিত্রং ৩৫২ 
মহাভারত ৪, ৭১ ২৩১, ৩৪৩, ৩৪৯) 

৪৪৬) ৪৮০ 

মহাভাষ্য ২৯, ৯৩-৯৪ 

মহিলা ১৭৬ 
মানুষের ধর্ম ৩১৩ 

মাসিক পত্রিকা ৪৬, ৬১, ৩১ 

মীমাংসাভাঘ্য ২৯, ৯৩ ) 

মেঘনাদবধ কাব্য ২৬, ১৪৩-৪৬. 
১৬০-৬১, ১৬৪-৬৬, ১৬৮স৩ড, 

১৯১১ ১৯৩) ৫৪8৪ 

ষ 

যুগনায়ক বিবেকানন্দ ৯৩, ১০২, ৩৯১, 
€৫১ 

১] 

স্ুরোপপ্রবাসীর পত্র ৬২; ৩১১, ৪১৬- 
১৭) ৪১৪) ৫০৮ 

মুঝোপধাত্রীর ভায়ারী ২৮, ৪১৭- 
১৮, ৫০৮ 

পন 

রবীন্্র-রচনাবলী ৪১৬) ৪১৮, ৪৩৯১ 

৪৪০১ ৪৫৬ 

রাজযোগ ১৫, ২২৪১ ২৭৪ 

রাজ। গ্রতাপার্দিত্য চরিত্র ৩৫২ 
রাজাবলী ৩৫২ | 

রামতন্ছ লাহিড়ী ও তৎকালীন 

ব্ঙ্গসমাজ ৬১, ৪২৭ 

রামমোহন গ্রস্থাবলী ১৩ 



নির্ঘণ্ট 

রামায়ণ ৪১ ৭; ১৪৩) ৪৪৬১ ৪৮৪, 

৫১৩) ৫২৫ 

'রৈবতক ১৪৫ 

্ 

'লওনে স্বামী বিবেকানন্দ ৬৮ 

'লেগল ৫২৯ 

'লোকরহম্য ৩০৯, ৪৬৪ 

রর 
শকুস্তল! ৪৬ 

শতপথ ব্রাহ্মণ ৯৪-৯৫ 

শিক্ষ। ২৩, ২৩৫-৩৬, ২৩৮, ২৪০-৪১) 

২৪৪-৪৭,১ ২৪৯, ২৫১, ২৫৩, ২৭৯, 

৩১৪-১৬, ৫৩৯ 

শিক্ষাপ্রসঙ্গ ২৩৭ 
শ্রীকাস্ত ৪৭৬-৭৭ 

শ্রীযৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের 
ঘটনাবলী ২৭, ৬৮, ২৩৫) ২৩৮ 

শ্রীরামরু্ণ জীবনী ( রোম] রোল) 
৩০৫-৬ 

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য ৩৩, ৪৯, 

১৪০, ২৬৪ 

শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন ৫৩৯, ৫৪১ 

শ্রীরামান্ুজচরিত ২৮৪ 

শ্রীশ্রীরামরুষ। কথামত ২৭, ৪৯-৫৯ 

৫২-৫৩, ৬৫-১৬) ৬৮-৭১) ৭৬১ 

৭৮১ ৯৬) ১৪০১ ২৩১১ ২৮৩১ ৪৭০ . 

শ্ীশ্রীরামরুষলীলা প্রসন্ত ৩২, ৩৪, ১৭৩, 
 ই৭৭) ২৮৩-৮৪১ ২৮৬; ৪৩২, 

8৭৯) ৫৯২১ ৫৪৮ ৩ 

€৮১ 

লীলামৃত ৯৭, ১*৩-৪, 
২৭৯, ৫৪৭ 

গুরুষভূর্বেদ ৯৪ 

শ্বেতাশ্বতর ( উপনিষদ ) ৮৭, ১৭১ 

সঙ্গীত কল্পতরু ২৩, ২৭, ৯৭, ৯৪১ 

১৭৬) ২৪৫, ২৭৯) ২৯, ২৯২১ 

৩৫৫) ৪২৫) ৫২৬) ৫৩৯) ৫৫১- 

৫৪, ৫৫৬) ৫৫৯১ ৫৬২ 

সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত- 
কর়তরু ৯৮, ৫৫২ 

সঞ্চয়িত1 ৩ 
সধবার একাদশী ৫৩৩ 

সবুজপত্র ২৮, ৪৬, ৪৯, ৮৯, ৩১১, 

৪১৬ 

সরোজিনী ১৪৬ 

সামাজিক গ্রবন্ধ ৩১৩, ৩৫৩ 

সারদামজল ১৭৬ 

সাহিত্যপত্র ১৫* 
সাহিত্যকয্পক্রম ৯৯-১*০১ ২*০১ ২৯২, 

৪৮৮ 

সাহিত্য ২৭২) ২৮৬১ ২৮৮-৯, 

সাহিত্য পরিষৎ পত্তজিকা ২৮৪, ৪১২ 

সাহিত্োর ভবিষ্যৎ ১৫-৫১ 

স্বামি-শিষ্য সংবাদ ৬-৭, ১১ ৬৮-৬৯, 

৮২-৮৫১ ১8৪; ১৯৩) ২০৫-৬১ 

২৬৭ 

স্বামীজীর অন্ফুট স্থতি ৮৫-৮৬, ২৩৯ 
দ্বামীজীর কথা ৬৮; ৮৭, ২৩০ 

স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী ৬৮ 



ৰং মিনা € নারি 

দাদা মিনায় 9১১, ঘাঁিনানার)।4) 

টি রিনা ধা 
গা ঢা) 
টা 1840৬ ঘি চাদ) 

। 

ধীর বগা উনি 
ঘাযী॥ 7৮ 

10010, নয 01 | 

ঠা [হো গাঠা নন 11) 



নির্ঘপ্ট-৩ 
4 00101061)618586 310£:801)5 0৫6 98101 ড15০1591781108, ২৪৬ 
4১ [1606 15612172008 ১৫৯ 

4৯00160190108 ৫৩৮ 

€০810165 )001035] ১ 

10003006076 01 01:06 ৫২, 

চ00080100 ২৩, ২২৬, ২৩৫১ ২৩৭-৩৮) ২৪০৪১, ২৪৩-২৪৪) ২৪৬, 
২৫২, ২৭৯১) ৩১৯, ৫৩৯ 

0:961. 90110681760: ৩৬৫ 

17150001081 2130. চ17110500171081 60078080101) ০0£ ডা 
£.0008010 ২৪১ 

(0: 06) [12010500006 00090 ৯৯১ ১৮৭) ২২৯-৩০১ ২৯২১ ৪৮৮, 
৫৬২ 

[00195 1$1655886 €0 05০ ভ/০:10 ২১০ 
[17501160 08103 ৬৮-৬৯১ ৭৬৭৮) ৮০) ২০৪ 

[7 9681010 06300 2110. 00171 7021708 ২১২) ২১৪-১৫) ২২৩-২৪ 
[4১186102৪০৯ 

16০00153 000 0010190 €0 48170019817 ৩৮০ 
[/606615 01 9/2101 15০19781508 ৩৮ 
146 ০0৫ 7২818 12070301781) 1২2৮ ১৩ 

11061850016 0৫ 96158] ১৬৪ 
11870165560 0৫ 0176 (0023000010156 92 ৩৭২ 
221 88515 : ১615০65 ভ/ 0৫05 : 01] ৩৭২ 

1২161017826 06 201০6 ৫৫৪ 
0665 ০6 80006 ড/21506177065 ৯10) 0076 9আছাগ ড1561508105 
১৭৫) ২৩৪) ২৫৫-২৫৭ ্ 
€00 006 50565 06 11006 ২৩৭ 
[০0105 ১৮৩ 
78০01081 60805. ৩৮১ 
1220810151)08 :: 1715 116 ৪2001581789 ৩০৬ 
1২617177150278069 04 15611591708 ১৭) ২২) ৬৮১ ৭৫-৭৬) ১৬২-৬৩ 
1:6900110 ৩৬৫ 
21013619, 1821১ ( নানাসাহেব+ ) ৪১০ 
38008 15611781508 :1080106 7000266 ৩৩৮ 



৫৮৪ | বিবেকানন্দ ও বাংাসাহিত্য 

৯ভা201 156191381208 22 4205055 : তা ৫1500৬81165 ৬৮-৬৯), 
২) ৭8১ ২০. ৃ 

1106 81810108581) ২৫৯ 

70600200166 ৬0055 ০ 515 196108৮১১৮৪) ১৩৮১ ১৮৩) 
১৮৪-৮৬) ১৯২৯৩) ১৯৮) ২৫৭ 

06 036000217 106010£5 ৩৭৪ 

[106 7802 0 911815০2 ৩০৫ 

06 116 0৫ 95811 1561021781508 ৩৬৩৭১ ৩৯) ১৯১-১০২ 

[16 146 20098517785 ০0৫ [২2110015172 ৩০৫ 
6 1112966 251] 9৪৮া [নু ৬৮৬৯১ ৮১১ ১৩৮১ ১৮৩) ১৮১৮৬ 

১৯২, ১৯৮১ ৫৪১১ ৫৪২ | 

[096 0101105010105 01190 10200176 ৩৭৯ 

পুশ)6 5০010. 200. 076 চ1006 : 00511 2190 00191292102 

ড1510755 0 0021600616 290 005 59011056 2 71000 

21501301055 ১৫৮ 








